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VOORWOORD 
Het voor u liggende rapport Escape is het resultaat van mijn afstudeerproject binnen het 
atelier herbestemming. Binnen dit project heb ik mij verdiept in een thema waardoor ik 
werd gegrepen in het begin van mijn afstudeerperiode, namelijk het oneerbiedig slopen van 
bijzondere en waardevolle gebouwen met een complex of specifiek karakter. Het waren juist 
deze gebouwen die mij als ontwerper uitdaagden om aangepakt te worden . Des te pijnlijker 
was het dus om deze gebouwen langzaam uit het straatbeeld te zien verdwijnen. 

Graag wil ik de mensen bedanken die mij gedurende dit afstudeerproces geholpen en gesteund 
hebben. In het bijzonder wil ik daarbij mijn afstudeercommissie, bestaande uit de heer Jouke 
Post, de heer Andre Walraven en mevrouw Marielle Aarts bedanken voor hun waardevolle 
begeleidingen. Ook mijn medestudenten binnen het afstudeeratelier herbestemming, die 
wekelijks voor de nodige vruchtbare discussies zorgden, wil ik graag bedanken. Dit atelier, 
onder begeleiding van Andre Walraven, heeft me namelijk in staat gesteld om meer uit mijn 
afstudeerproject en mezelf te halen dan ik had kunnen voorzien. Daarnaast waren mijn familie 
en vrienden natuurlijk onmisbaar gedurende deze periode, ook hiervoor mijn dank. 

Marcel Peeters 
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SAMENVATTING 
Het oneerbiedig slopen van waardevolle bijna-monumenten, waaronder de suikersilo's in Breda, 
vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Bijna-monumenten zijn hoofdzakelijk complexe 
naoorlogse bouwwerken die net niet in aanmerking komen voor een monumentstatus. Men 
erkent dat deze bouwwerken een waardevolle betekenis met zich meedragen, maar ook 
dat de gebruiksmogelijkheden en functionele toepassingen in de huidige hoedanigheid vaak 
beperkt zijn . Daarnaast vindt men de gebouwen door hun relatief jonge leeftijd vaak minder 
erfgoedwaardig. Dergelijke bijna-monumenten vallen vaak ten prooi aan de gemeentelijke 
sloophamer of projectontwikkelaars met andere intenties, omdat men niet zo goed weet hoe 
met dergelijke gebouwen omgegaan dient te worden 

Het doel van dit onderzoek is om inzichten en handvatten te bieden waarmee toekomstige bijna
monumenten beter behoed kunnen worden tegen sloop, maar ook hoe dergelijke gebouwen 
door een juiste herbestemming op een goede manier beschermd kunnen blijven tegen sloop. 
Om dit doel te bereiken is de onderstaande onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe kan een bijna-monument tijdbestendig herbestemd worden? 

Om deze vraag te beantwoorden worden de eerder genoemde suikersilo's in Breda als 
casestudy gebruikt in een ontwerpend onderzoek. Twee enorme cilindervormige bouwwerken 
nabij het oude centrum, die verwijzen naar de industriele periode van de stad waarin de 
suikerfabriek een prominente rol speelde. Deze periode heeft de stad flink laten groeien en 
veel welvaart gebracht. Omdat Breda de industrie uit het centrum weg wilde hebben en omdat 
de suikerproductie landelijk flink afnam, raakten de fabriek en de silo's buiten gebruik. Om 
de waarde van deze bouwwerken te bepalen, werden ze aan de erfgoedmeetlat getoetst. De 
suikersilo's kwamen hierbij 1,4% tekort om in aanmerking te komen voor een monumentstatus. 
Ondanks dit minimale tekort en verscheidene protesten, werd door de gemeente toch 
toestemming gegeven voor sloop. Het waren dus echt bijna monumenten . 

Om het tijdbestendig bouwen beter te begrijpen en aanknopingspunten te vinden voor zowel 
het ontwerp als het onderzoek, is er een analyse uitgevoerd naar dit onderwerp. Belangrijke 
conclusies hieruit waren dat de emotionele waarde (pag. 17) zorgt voor bescherming tegen 
sloop op de lange termijn, terwijl de gebruikswaarde (pag. 17) voorziet in de bescherming 
tegen sloop op de korte en middellange termijn. Gezamenlijk bepalen deze twee waardes de 
tijdbestendigheid . 

Deze stellingen vormen de leidraad voor het verdere onderzoek en ontwerp. Allereerst is dus 
vastgesteld waardoor de emotionele waarde bij de suikersilo's wordt bepaald, de essentie. 
Alles wat hier niet aan bijdraagt, kan vervolgens verwijderd worden om meer gebruikswaarde 
te creeren. 

Om de bescherming op. lange termijn te waarborgen, dient de emotionele waarde verder te 
blijven stijgen en dient er nieuwe toegevoegd te worden. Om dit te bewerkstellen krijgt, 
het gebouw allereerst een goede openbare en tijdbestendige functie, welke bijdraagt aan de 



ambitie van de stad en de stad wat te bieden heeft. Hierdoor kunnen mensen het gebouw 
beter beleven en gaat het eveneens weer wat (anders) betekenen voor de stad. Ook de 
toeristische route die de functie, het gebouw en de locatie sterk aan elkaar koppelt komt de 
tijdbestendigheid ten goede. Het gebouw met bijbehorend verhaal en functie wordt hierdoor 
namelijk beter benadrukt als bijzonder element in de stad. 

Met de transformatie worden vervolgens de volgende belangrijke stappen gezet tot een 
tijdbestendige herbestemming. Uit de functie, het verhaal van het gebouw, de essentie van 
het gebouw, het probleem en de route is het concept Escape gehaald. Ontsnappen vormde 
namelijk de rode draad binnen deze casus en kon met dit gebouw duidelijk als krachtig 
statement over de verschillende lagen gevisualiseerd worden. Het concept verheldert hierdoor 
een hoop aspecten van en rondom het bouwwerk. Dit komt het begrip van en de positie binnen 
de stad ten goede. 

Binnen het ontwerp is dit concept vertaald naar een vorm waarbij de ingeklemde en opgesloten 
inhoud van de silo's symbolisch in verschillende solide volumes naar boven uit de silo's worden 
gedrukt. Van binnen wordt dit concept in de relatief gesloten en donkere ruimte verder 
benadrukt door een zoektocht welke geleid wordt door het daglicht van en uitzicht op buiten 
(ontsnappen naar het licht). 

Door middel van verschillende ontwerpingrepen is de essentie van de silo's verder benadrukt. 
Dit om de bestaande emotionele waarde te verduidelijken. Daarnaast is er meer gebruikswaarde 
gecreeerd om de bescherming op korte termijn te waarborgen, o.a. door de gebruiker veel 
vrijheden in het gebruik te geven. 

De combinatie van dit ontwerp met concept, het bijzondere gebouw, de voor de stad waardevolle 
functie en een cultuurhistorische route zorgen voor een sterke tijdbestendige verbintenis met 
de stad. Alles wordt aan elkaar verankerd waardoor de benodigde bescherming ontstaat om 
dit stukje cultuurhistorisch erfgoed voor een lange tijd te behouden zonder de essentie van de 
silo's te verliezen. 

Uit de hierboven beschreven casestudy zijn de resultaten gehaald om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. De resultaten zijn een aantal bruikbare handvatten die gebruikt kunnen worden 
bij toekomstige tijdbestendige herbestemmingen (van bijna-monumenten) en natuurlijk de 
herbestemming van de suikersilo's in Breda zelf, die de nodige inzichten biedt en daarmee als 
voorbeeld kan dienen. 
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IN LEIDING 
De CSM suikersilo's in Breda zijn groat, abstract en sinds 2005 buiten gebruik. Het 
bouwwerk valt op binnen de stad door de cilindervorm, schaal/oosheid en de gesloten 
geve/. Deze karakteristieken maken het gebouw uniek en uitdagend. Als ontwerper 
werd ik gegrepen door dit cilindervormige en massieve bouwwerk. Het is anders, 
vraagt om bijzondere op/ossingen en bovenal om een innovatieve aanpak. 

De uniciteit maakt van het gebouw echter wel een veel besproken onderwerp in Breda. 
Iedereen heelt er een duidelijke mening over. Sommige mensen vinden het gebouw lelijk, 
anderen vinden de silo's door hun omvang en locatie inbreuk maken op de stad, maar gelukkig 
zijn er ook mensen die de charme en betekenis van het gebouw wel zien. Door hen worden 
de silo's gewaardeerd als cultuurhistorische symbolen voor de suikerfabriek die de stad 
veel werkgelegenheid en welvaart bracht. Het is ook deze groep mensen die met weemoed 
terugdenkt aan de wee"ige suikerlucht die ten tijde van de bietencampagne door de stad werd 
verspreid. 

De historische betekenis en het feit dat het gebouw leeft onder de Bredase bevolking geelt 
het gebouw een extra dimensie. Het is niet enkel een leegstaand object, maar een icoon. Een 
dergelijk gebouw verdient een waardige herbestemming zodat de geschiedenis bewaard blijlt 
voor de toekomstige generaties. [29, 31J 

HERBESTEMMEN 
Bij herbestemmen krijgt een bestaand, leegstaand, gebouw een nieuwe functie, met als doel 
de levensduur van het gebouw te verlengen. Herbestemmen vindt plaats vanuit het oogpunt 
van bruikbaarheid of duurzaamheid, maar meestal worden gebouwen vanwege de emotionele 
waarde herbestemd. Het gebouw draagt dan een waardevolle betekenis met zich mee, welke 
gevormd kan worden door bijvoorbeeld de cultuurhistorie, architectuur of ensemblewaarde. 
Deze gebouwen vertellen een verhaal over een bepaalde stad, een architectuurstroming of een 
belangrijk persoon. Het gaat hierbij om stukjes geheugen die men graag wil koesteren. 

Een ontwerper gaat bij een herbestemming vanuit emotioneel oogpunt voornamelijk 
voortborduren op deze verhalen . Dit verhaal kan zich in een gebouw uiten door bijvoorbeeld 
een herkenbare gevel, een typerende route of een markante constructie . Het is de taak van 
de ontwerper om de essentie van het verhaal in het bouwwerk naar boven te halen, om deze 
vervolgens stevig te verankeren in het nieuwe ontwerp. 

AANLEIDING 
Suikersilo's 
De suikersilo's stonden bij de start van mijn afstuderen al een aantal jaren leeg. Ze stonden 
te wachten op een nieuwe betekenisvolle functie. Over de mogelijkheden van de silo's werd 
dan ook volop gespeculeerd in de kranten en op internet . Een aantal maanden later werd 
echter duidelijk dat deze nieuwe functie er nooit zou komen. De gemeente besloot het gebouw 
namelijk niet aan te schrijven als monument, waardoor de Centrale Suiker Maatschappij, welke 
al een sloopvergunning had aangevraagd, vrij spel kreeg om de silo's te slopen. Enkele weken 
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"CSM wit af van silo's Breda" 

"D66 wit silo's aan Markkade behouden" 

"De twee suikersilo's warden nu van a/le kanten bekeken " 

"!coon is prima in staat zich aan te passen aan nieuw gebruik" 

"Het voomemen van de CSM om de suikersilo's te slopen, houdt de gemoederen bezig" 

"De oude suikerfabriek is mooi van le/ijkheid" 

"Raad moet haast maken met debat over silo 's" 

"Silo's mogen warden gesloopt" 

"Silo's: Politiek gaat oak overstag" 

'"Bijna-monumenten' niet nag een keer getest" 

"Schillen van de silo's is begonnen" 

"Ze staan er nag even " 

"Hapje voor hapje sneuvelen de suikersilo 's" 

"De laatste meters silo" 

"Oak reizigers verstoken van silo's die Breda markeerden " 

Fig. 2: Krantenkoppen BN/deStem, maart t/ m oktober 2009, chrono/ogisch 



later werd de daad al bij het woord gevoerd. Weg iconen, weg historie en dus ook weg verhaal. 
Het besluit om de markante bouwwerken niet aan te schrijven als monument kwam voort 
uit de te lage score op de erfgoedmeetlat. Breda hanteert deze erfgoedmeetlat voor een 
objectieve weging als onderbouwing voor besluiten betreffende bescherming. De suikersilo's 
scoorde om precies te zijn 3,43 punten van de maximale 5,00 punten. Voor een aanschrijving 
tot gemeentelijk monument was echter 3,50 punt nodig. Het tekort van 0,07 punt, oftewel 
1,4%, was voor de gemeente toch voldoende om de gebouwen te laten slopen, terwijl uit 
een onafhankelijk waardestellend onderzoek bleek dat bouwwerken wel de monumentstatus 
verdienden. Ook een contra-expertise van de score, waar door verschillende gemeentelijke 
partijen op werd aangedrongen, kwam er nooit. De bepalingen van de Monumentenverordening 
uit 1994 speelden namelijk ook mee. Hierin staat dat de gebruiksmogelijkheden ook expliciet 
mee moeten wegen voor de monumentstatus. De combinatie van net niet genoeg emotionele 
waarde en veel te weinig gebruikswaarde betekende voor dit bouwwerk het einde. 

Deze gebeurtenis had grote impact op mijn afstudeerproject. Ik werd gegrepen door de hele 
situatie die was ontstaan. De monumentstatus is blijkbaar voor specifieke, moeilijk bruikbare 
bouwwerken een harde grens welke het verschil kan maken tussen sloop en eeuwig behoud. 
Vreemd, want herbestemmen doen we toch hoofdzakelijk om emotioneel waardevolle 
gebouwen te behouden voor de toekomstige generaties? Toch niet omdat het gebouw toevallig 
een monumentstatus heeft bereikt? (7, 16, 20, 23, 29, 311 

"Wat me opviel in gesprekken die ik hierover de afgelopen weken met diverse mensen 
heb gehad, is dat met name jongere Bredanaars de silo's a/s onderdee/ van de Bredase 
geschiedenis zagen. Ouderen, die nog hebben meegemaakt dat silo 's decennia geleden 
verrezen, zien ze /iever vandaag dan morgen verdwijnen. " 
(Sel<;uk Akinci, fractievoorzitter van Groenlinks in de Bredase gemeenteraad en 
medewerker van de Tweede Kamerfractie van Groenlinks f3BJ) 

Bijna-monumenten 
Het gebeurt helaas te vaak dat historisch waardevolle gebouwen tegen de grond gaan. Het 
betreft hierbij hoofdzakelijk complexe naoorlogse bouwwerken die net niet in aanmerking 
komen voor een monumentstatus, de zogenaamde bijna-monumenten. Men erkent 
wel dat deze bouwwerken een waardevolle betekenis met zich meedragen, maar ook dat 
de gebruiksmogelijkheden en functionele toepassingen in de huidige hoedanigheid vaak 
beperkt zijn. Daarnaast vindt men de gebouwen door hun relatief jonge leeftijd vaak minder 
erfgoedwaardig. Dergelijke bijna-monumenten vallen vaak ten prooi aan de gemeentelijke 
sloophamer of projectontwikkelaars met andere intenties, omdat men niet zo goed weet hoe 
met dergelijke gebouwen omgegaan dient te worden . Zonde, want het zijn juist vaak deze 
bouwwerken die zich door hun unieke karakter onderscheiden van de massa en dus een 
opvallende plaats innemen binnen de omgeving. [1 , lOJ 

"Er bestaat een top 100 van wederopbouwmonumenten. De gevallen die daarin 
voorkomen, /open geen gevaar of hebben uitzicht op een nieuwe functie. Het gaat 
juist om de net-niet monumenten, moeilijke complexen waarvoor nieuwe functies niet 
meteen voor de hand liggen en die evenmin op veel waardering kunnen rekenen. "(Anita 
Blom, Beleidsmedewerkster RACM [loJ) 
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"Tijdens de interviews voor De Oude Kaart van Nederland is naar voren gekomen 
dat sloop van naoorlogse bebouwing relatief vaker plaatsvindt dan herbestemming. 
Naoorlogse bebouwing wordt door niet-kenners vaak minder gemakkelijk als 'erfgoed' 
gewaardeerd en roept soms zelfs negatieve gevoelens op." (Hilde Harmsen, Rijksadviseur 
voor cultureel erfgoed en atelier rijksbouwmeester f1J) 

PROBLEEMSTELLING 
Het oneerbiedig slopen van waardevolle bijna-monumenten, waaronder de suikersilo's in 
Breda, vormde de aanleiding voor verder onderzoek. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze 
complexe en specifieke bouwwerken nu en in de toekomst toch hun plaats behouden binnen 
de maatschappij? Hoe houden we deze historische verhalen ervaarbaar voor de toekomstige 
generaties? Kortom: hoe ontsnappen ze aan de sloop? 

Normaliter voorziet voornamelijk de monumentstatus hierin. Deze status maakt een gebouw 
op een eenvoudige en doeltreffende manier tijdbestendig en zorgt daarmee voor de benodigde 
bescherming . Om een bijna-monument te behouden moet men gaan zoeken naar een andere 
vorm van tijdbestendigheid. 

Onderzoeksvraag 
Hoe kan een bijna-monument tijdbestendig herbestemd worden? 

Doelstelling 
Dit onderzoek heeft als doel om handvatten te bieden waarmee toekomstige bijna-monumenten 
behouden kunnen worden. Deze handvatten worden opgesteld aan de hand van een ontwerpend 
onderzoek, met als casestudy de hiervoor beschreven suikersilo's in Breda. 

Relevantie 
De maatschappelijke relevantie hierbij betreft het behouden van waardevolle gebouwen en 
complexen, die nu nog vaak door hun lastige karakter verloren gaan . 

Op wetenschappelijk vlak zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan de bouwkundige kennis 
over herbestemmen in het algemeen en specifiek op het vlak van complexe, specifieke en 
moeilijk her te bestemmen gebouwen, de zogenaamde bijna-monumenten. 
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TIJDBESTENDIG BOUWEN 
Functieneutraal, functievrij, levensduurbestendig, toekomstbestendig en 
tijdbestendig bouwen. Allemaal veel gehoorde termen met ongeveer dezelfde 
bedoe/ing: Gebouwen creeren die een /ange(re) levensduur kennen. Bij deze manier 
van bouwen moet verder gedacht worden dan de beoogde functie; het geheel moet 
kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. Technisch gezien is dit al goed 
moge/ijk, maar het prob/eem zit hem in de emotione/e waarde. Het gaat uiteinde/ijk 
maar om een ding: wil/en mensen ergens wonen, werken of recreeren? Houden ze 
van een gebouw of buurt? 

Dit hoofdstuk dient duidelijk te maken waar het bij een tijdbestendige herbestemming 
om draait. Het geeft de basisinformatie die a/s leidraad dient voor het verdere proces 
en het ontwerponderzoek. 

GEBRUIKSWAARDE & EMOTIONELE WAARDE 
In de praktijk, en dan voornamelijk bij nieuwbouw, wordt de term tijdbestendig hoofdzakelijk 
gebruikt bij generieke gebouwen welke door middel van flexibele gebouwonderdelen eenvoudig 
van functie veranderend kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om het gebouw voor een 
lange periode technisch en functioneel bruikbaar te houden. Het gebouw heeft hierdoor een 
hoge gebruikswaarde. 

Tijdbestendigheid is echter veel meer dan alleen gebruikswaarde. De emotionele waarde 
speelt namelijk ook een hele belangrijke rol. Door emotionele waarde krijgt het gebouw een 
belangrijke betekenis welke voor bescherming zorgt. Een gebouw met veel gebruikswaarde, 
maar zonder emotionele waarde kan toch zonder pardon voortijdig gesloopt worden. Hierbij 
is dan enkel sprake van kapitaalvernietiging. Wanneer men de rollen omdraait ontstaan er 
discussies, men wil het gebouw graag behouden omdat het iets betekent voor een stad of een 
groep mensen. 

Simpel gezegd wordt de tijdbestendigheid van een bouwwerk dus bepaald door twee waardes: 
Gebruikswaarde en emotionele waarde. 

Emotionele waarde: 
De emotione/e waarde van een gebouw wordt bepaald door een combinatie van 
verschillende factoren: cu/turee/-historische kwaliteiten, archeo/ogische kwaliteiten, 
architectonische kwaliteiten, landschappe/Jjke kwaliteiten, ensemble kwaliteiten, 
herkenbaarheid, ze/dzaamheid, be/evingskwaliteiten en leeftijd. ( gebaseerd op de 
erfgoedmeetlat fl, 201) 

Gebruikswaarde: 
De gebruikswaarde geeft de mate aan waarin een gebouw gebruik moge/ijk maakt en 
ondersteunt. (v.d. Voordt & v. Wegen, 2000 f41J) Het gaat hierbij hoofdzake/ijk om 
technische aspecten, zoals constructie, bouwfysica, installaties, toeganke/ijkheid, 
ruimte/ijkheid, routing, accommodatievermogen, enz. 
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bruikbaar casco 

tijdbestendig gebouw 

bijna-monument 

monument 

Oranje: emotionele waarde, gee/: gebruikswaarde 

Fig. 4: Schematisch weergave herbestemmingstypes 
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MONUMENTSTATUS 
Wanneer een gebouw veel emotionele waarde bevat komt deze in aanmerking voor de 
monumentstatus. Deze status maakt het gebouw tijdbestendig en vervangt daarmee 
grotendeels de gebruikswaarde van het gebouw. Er wordt tenslotte afgesproken dat het gebouw 
nooit gesloopt mag warden, waardoor de bruikbaarheid grotendeels buitenspel wordt gezet. 
Onderhoud wordt ook gepleegd als het gebouw geen functie huisvest. In Breda warden de 
bouwwerken o.a. middels de eerder genoemde erfgoedmeetlat gewaardeerd. De categorieen, 
genoemd bij de emotionele waarde op pag. 15, krijgen een score toegekend. Wanneer de 
totaalscore hoog genoeg is komt het gebouw in aanmerking voor de status als gemeentelijk 
of landelijk monument. 

Bouwwerken die geen monumentstatus hebben maar wel over voldoende emotionele waarde 
en voldoende gebruikswaarde bezitten zullen over het algemeen lang behouden blijven. Deze 
gebouwen zijn in balans en kunnen eenvoudig herbestemd warden. Sloop weegt simpelweg 
niet op tegen behoud van de emotionele waarde. Dit is eigenlijk het ultieme tijdbestendige 
gebouw. 

Bijna-monumenten zijn daarentegen gebouwen die uit balans zijn. Ze bezitten voldoende 
emotionele waarde maar te weinig gebruikswaarde. Doordat de emotionele waarde net te 
weinig is voor een monumentstatus is sloop of drastisch verbouwen gewoon geoorloofd. 
Het zijn deze gebouwen welke altijd voor veel problemen en discussies zorgen binnen de 
maatschappij. Herbestemmen is erg lastig en prijzig en gaat vaak ten koste van de emotionele 
waarde, waardoor sloop wel op gaat wegen tegen een eventueel moeizaam behoud. 

PRINCIPE 
Her te bestemmen gebouwen zijn dus grofweg onder te verdelen in vier categorieen (fig. 4): 

1. Bruikbaar casco: weinig emotionele waarde, voldoende gebruikswaarde 
2. Tijdbestendig gebouw: voldoende emotionele waarde en gebruikswaarde (balans) 
3. Bijna-monument: voldoende emotionele waarde, weinig gebruikswaarde 
4. Monument: veel emotionele waarde, onafhankelijk van de gebruikswaarde 

Het hoofddoel van een tijdbestendige herbestemming is om ervoor te zorgen dat de weerstand 
tegen slopen grater is dan de drang om te slopen, nu maar ook in de toekomst. Varianten 
twee en vier zijn daarbij optimaal, aangezien deze beide op hun eigen manier van voldoende 
bescherming genieten. Deze varianten in relatie tot variant drie zorgen voor twee stellingen die 
van toepassing zijn op het tijdbestendig herbestemmen van bijna-monumenten: 

• Door het toevoegen van emotionele waarde wordt de weerstand tegen sloop vergroot. 
• Door het toevoegen van gebruikswaarde wordt de drang om te slopen verminderd. Het 

bouwwerk wordt namelijk meer in balans gebracht, waardoor sloop minder op gaat wegen 
tegen behoud. 

De crux bij bijna-monumenten is dat het specifieke karakter vaak een belangrijk onderdeel 
vormt van de emotionele waarde, terwijl dit karakter ook de gebruikswaarde belemmert. De 
opgave vormt dus een zoektocht naar een manier waarmee je meer gebruikswaarde creeert 
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bijna-monument tijdbestendig herbestemd bijna-monument 

breekpunt: onder dit punt 
___ biedt het bouwwerk te weinig 

weerstand tegen sloop 

tijd 

Om het gebouw tijdsbestendiger te maken, dienen de emotionele waarde en gebruikswaarde eerst meer in balans gebracht te worden. Dit door 
meer gebruikswaarde te creeren of toe te voegen. Op de lange termijn moet de gebruikswaarde, die weer langzaam zal afnemen, opgevangen 
worden door de stijgende emotionele waarde. Op deze manier moet de weerstand tegen sloop a/tijd hoog genoeg blijven. 

Oranje: emotionele waarde, gee/: gebruikswaarde 

Fig. 5: Schematische weergave tijdbestendige herbestemming bijna-monument 



zonder dat dit teveel ten koste gaat van de bestaande emotionele waarde. Daarnaast moet 
geprobeerd worden om nieuwe emotionele waarde toe te voegen zodat ook de weerstand 
tegen sloop verder vergroot wordt. Op deze manier wordt de problematiek vanuit beide zijdes 
bestreden. 

WAARDEKARAKTERISTIEKEN 
Seide stellingen, oftewel strategieen, zijn nodig om tot een geslaagd eindresultaat te komen. 
Dit komt hoofdzakelijk door de manier waarop beide waardes zich gedragen. Emotionele 
waarde komt met de jaren en kan niet ineens worden toegevoegd. Dit moet groeien en is 
daarom lastig te voorspellen. De emotionele waarde is dus meer iets voor op de lange termijn, 
terwijl de gebruikswaarde zich ook afspeelt op de korte termijn. Gecreeerde of toegevoegde 
gebruikswaarde, door middel van een herbestemming, is namelijk meteen merkbaar. 

Het verloop van de waardes verschilt ook van elkaar; de emotionele waarde kan in de loop 
van de jaren toenemen, maar de gebruikswaarde kan zonder opnieuw herbestemmen nooit 
toenemen, hooguit gelijk blijven, maar meestal zal deze langzaam afnemen. Het is dus 
belangrijk dat de weerstand tegen slopen na de herbestemming altijd groter zal blijven dan 
de drang om het bouwwerk te slopen (fig. 5). Alleen dan heb je een goede tijdbestendige 
herbestemming. 

CONCLUSIE 
Uit de analyse kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren. Deze zijn samengevat in twee 
stellingen die van toepassing zijn op het verdere proces: 

• door het toevoegen van emotionele waarde wordt de bescherming tegen sloop op de lange 
termijn vergroot; 

• door het toevoegen van gebruikswaarde wordt de bescherming tegen slopen op de korte 
en middellange termijn vergroot. 

Bij een goede tijdbestendige herbestemming moet de weerstand tegen slopen altijd groter 
blijven dan de drang om het bouwwerk te slopen. 

[Tijdbestendig bouwen, gebruikte bronnen: 14, 21, 22, 24, 25) 
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HISTORIE 
Het verleden, het heden en de toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
silo's vinden name/ijk hun oorsprong in de vorige eeuw en vertel/en een verhaal over 
de stad Breda. De herbestemming van deze gebouwen dient logisch aan te s/uiten op 
het ver/eden, om het verhaal ook in de toekomst begrijpelijk en leesbaar te houden. 

Dit deelonderzoek is van be/ang om de stad, de omgeving en het gebouw beter te 
begrijpen. De historie vormt namelijk een belangrijk onderdee/ van de emotione/e 
waarde van het gebouw. Deze waarde, evenals de problemen en de bedreigingen 
die tot sloop hebben geleid dienen naar boven gehaa/d te worden, zodat hier met de 
tijdbestendige herbestemmingen op ingespee/d kan worden. 

BREDA 
In 1125 wordt er voor het eerst melding gemaakt van Breda als nederzetting. De verklaring 
van de naam is relatief eenvoudig: een gehucht aan de brede rivier de Aa, dus Breda. Ruim 
een eeuw later, in 1252, krijgt Breda de stadsrechten van Hendrik IV van Schoten. Door 
de goede ligging aan rivier de Mark kreeg de stad de kans om uit te groeien tot een kleine 
handelsstad met een markt- en overslagfunctie voor de verre omgeving. Breda werd hiermee 
de toegangspoort tot Brabant vanuit Holland. (fig. 6) 

Het eigendom van de heerlijkheid van Breda is door de jaren heen geregeld veranderd. Via 
verschillende families en de Hertog van Brabant, kwam het eigendom uiteindelijk terecht bij 
edelman Jan van Polanen. Zijn kleindochter, Johanna, trouwde in 1404 met Engelbrecht van 
Nassau. Tot 1795 bleef de heerlijkheid, later de baronie van Breda, eigendom van de Nassaus, 
de voorvaderen van het Nederlandse koningshuis. De Nassaus woonde in het kasteel van 
Breda met daarnaast de tuin, het huidige Park Valkenberg. later volgde buiten de stad in het 
bos nog het Speelhuis voor het onderhouden van relaties, de jacht en het spelen van een soort 
golfspel op een 750m lange baan, de huidige speelhuislaan. 

Om de belangrijker word en de handelsstad beter te beschermen, werd in de 14e eeuw begonnen 
met het bouwen van stenen muren om de stad te omwallen. De burcht van de adel, het kasteel 
van Breda, werd in de vestigingswerken opgenomen. Deze voormalige omwalling is nog steeds 
erg herkenbaar in het huidige stratenpatroon van Breda. Ook de Granaat- en Duiventoren zijn 
als restant van de omwalling nog steeds aanwezig. 

Onder het bewind van Hendrik III van Nassau in het begin van de 16e eeuw maakt Breda een 
periode van grote bloei mee. De stad wordt verfraaid door o.a. de voltooiing van de Onze-Lieve
Vrouwekerk, de bouw van de Prinsenkapel en de start aan het Renaissance-paleis (verbouwing 
Kasteel van Breda). De stad werd in die tijd wederom beter beveiligd door twee geschutstorens 
en nieuwe, voor die tijd erg moderne, wallen. Deze nieuwe vestinggordel nam ook de ontstane 
lintbebouwing naast de drie toegangswegen in bescherming. De eerder genoemde stadsmuur 
had door de komst van buskruit namelijk zijn defensieve waarde verloren. (fig. 7) 
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Ondanks deze nieuwe wallen konden ze de stad tijdens de 80 jarige oorlog niet behouden. 
Breda wordt tot tweemaal toe bezet door de Spanjaarden, dit met vele plunderingen tot gevolg. 
In 1637 herovert prins Frederik Hendrik de stad door middel van een paard van Troje-achtige 
list met een turfschip. De scheepspoort tussen de Granaat- en Duiventoren wordt daarom het 
spanjaardsgat genoemd. Breda behoort nu definitief tot de Noordelijke Nederlanden. 

In het begin van de 18e eeuw verschuift de verdediging zich uiteindelijk naar de Zuidelijke 
Nederlanden, naar de grens met Frankrijk. Breda vervalt hierdoor tot stille provincie plaats. Ook 
de belangrijke handelsstromen van Breda komen gedurende die periode in zwaar vaarwater 
door het verzanden van rivieren de Mark en de Dintel. 

Pas met de komst van de Fransen, 95 jaar later, kan Breda door middel van politieke wijzigen 
het tij keren. Een belangrijke impuls kwam echter pas naar het bewind van de Fransen, 
namelijk in 1826, met de komst van de Koninklijke Militaire Academie. Ook door de aanleg van 
nieuwe steenwegen, kanalen en spoorlijnen wist Breda weer tot bloei te komen. De belangrijke 
handelspositie konden ze hierdoor behouden. 

In 1855 reed de eerste trein tussen Roosendaal en Breda, waardoor o.a. de verbinding met 
Antwerpen tot stand kwam. Acht jaar later volgt de spoorlijn naar Ti Iburg, snel gevolgd door de 
aansluiting met de Moerdijk. Het station kwam aan de noordzijde buiten de vestiging te liggen, 
waardoor de spoorlijn in het verlengde van het schootsveld kwam te liggen om een aanval per 
spoor af te wenden. 

Vesting Breda wordt vervolgens in 1868 uiteindelijk officieel opgeheven, waardoor de stad 
zich kan ontdoen van het knellende keurslijf. In de periode van 1870 - 1881 warden alle 
vestingwerken gesloopt, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe wijken en een singel rond 
de stad. Tijdens deze sloopperiode ontstaat aan de noordzijde, nabij de Mark en het station, 
een belangrijk industriegebied. In 1871 wordt hier de suikerfabriek gebouwd, waarna velen 
industrieen zullen volgen. Breda telt op dit moment ongeveer 15.000 inwoners. (fig. 8) 

De industrie blijft ondanks tegenslagen geleidelijk groeien, waardoor ook de noodzaak naar 
(arbeiders)woningen groeit. Breda wordt hierdoor in 1942 gedwongen op de nabijgelegen 
gemeentes Princehage en Ginneken te annexeren. Later die eeuw volgen nog meer gebieden 
en gemeentes om aan de stormachtige groei van de stad te blijven voldoen. Breda groeide van 
50.000 inwoners in 1940 naar het dubbele daarvan in de jaren 50. 

De Industrie is echter geen blijvertje en verdwijnt de laatste jaren langzaam uit de stad . Door 
de centrale ligging is Breda echter een stedelijk knooppunt met veel nationale en internationale 
potentie. Het accent wat vroeger op de industrie lag, verplaatst zich richting de dienstensector. 

DE BELCRUMPOLDER 
De Belcrumpolder is het gebied met havens, industriegebieden en arbeiderswoningen dat door 
de groeiende industrie is ontstaan aan de noordzijde van het spoor. Het ontstaan van dit 
industrieterrein eind 19e eeuw markeert de overgang van Breda van kleinschalige huisnijverheid 
naar productie op industriele schaal. 
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Het vestigen van de industrieen rondom Breda vond in die tijd plaats zonder een tevoren 
vastgesteld plan. Toch is het niet verwonderlijk dat de meeste industrieen aan de noordzijde 
een plaats vonden, hier was namelijk voldoende plaats en een goede spoor- en waterweg 
verbinding. Bredase politici waren hier in eerste instantie eigenlijk niet zo blij mee en maakt 
het vestigen van nieuwe industrieen lastig. Het gemeentebestuur had namelijk het streven 
om van Breda een 'luxestad' te maken. De bouw van dure woningen was daarom belangrijker. 
Het duurde echter nog tot 1917 totdat het gemeentebestuur constateerde dat ze te weinig 
hadden gedaan aan de ontwikkeling van de industrie. Ondanks het negatieve beleid had de 
industrie toch een kans gezien om te groeien. Het aantal werknemers in de nijverheid en 
industrie was tussen 1899 en 1917 namelijk gegroeid van 3563 naar 5209. 

Om het vestigen van nieuwe industrieen nu wel goed mogelijk te maken, was er meer 
grondgebied nodig. Het meeste geschikte gebied hiervoor was de Belcrumpolder aan de 
noordzijde van Breda. Er was echter wel een probleem, de Belcrumpolder lag officieel niet 
in de gemeente Breda, maar in Teteringen . Breda was echter al vanaf eind 19e eeuw bezig 
de regering ertoe te bewegen om uitbreiding toe te staan, maar in 1917 was hierover nog 
steeds geen beslissing in zicht. Breda heeft daarom besloten om de polder maar te kopen voor 
f243.000,-. Het beschikbare grondgebied van Breda groeide hierdoor met een kwart. 

Een uitbreiding van dit formaat vroeg om bijzondere maatregelen: "We kunnen het tegenover 
het nageslacht niet verantwoorden als er geen goed stedenbouwkundig plan voor de 
Belcrumpolder zou worden gemaakt", zo verwoorde het gemeenteraadslid Charles Stulemeijer 
het standpunt van de raad. In 1923 was er echter ondanks twee verwoede pogingen van 
respectievelijk J.Th.J Cuypers en W.F.J.H. Bouman nog steeds geen bruikbaar uitbreidingsplan. 

De gemeente raakte hierdoor een beetje nerveus, er moest jaarlijks namelijk veel aan aflossing 
betaald worden, terwijl er nog geen vierkante meter grond verkocht was . Er kon dus niet 
meer gewacht worden op een uitbreidingsplan en er werd besloten om een exploitatieplan op 
te stellen. In dit plan werd voorzien in industrie, middenstands- en arbeiderswoningen, een 
haven en de ontwikkeling van de speelhuislaan als hoofdverkeersweg met goederenspoorlijn . 

Tot 1926 leek het erop dat ook dit plan zou falen, aangezien er weer flinke investeringen 
gedaan moesten worden terwijl er pas weinig grond verkocht was. Later datzelfde jaar keerde 
echter het tij met de komst van de groenteveiling van de Baroniesche Tuinbouwvereniging 
en de verplaatsing van IJzergieterij Touw naar het industriegebied. Ook de komst van het 
slachthuis en de veemarkt had een positieve invloed op de bedrijvigheid, want zoals vaak blijkt 
trekt industrie, industrie aan . 

Na de grootschalige uitbreidingen van Breda in 1960, was de Belcrumpolder eerder een deel 
van het centrum geworden (fig. 14), dan de buitenwijk van voorheen. De veiling, de veemarkt 
en het slachthuis verdwenen in de loop van de tijd, net als veel van de industrie die er zich in 
de eerste helft van de twintigste eeuw had gevestigd. Breda is hierdoor tegenwoordig geen 
industriestad meer. 
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Fig. 9: Noord-westzijde suikerfabriek Wittouck omstreeks 1890 
Fig. 10: Eerste suikersilo in aanbouw, omstreeks 1968 



DE SUIKERFABRIEK 
De 'Bredasche Beetwortelsuikerfabriek' is, zoals al eerder vermeldt, gebouwd in 1871 door de 
Bredase hoedenfabrikant J.F. Segers & zoon. Het betrof hier een commanditaire vennootschap 
onder firma Van Aken, Segers & Cie. De heer J.A. van Aken was een voormalige uitbater van de 
Bredase bierbrouwerij en was daarna vooral actief in de gemeenteraad. Gezamenlijk stichten 
ze de 28ste suikerfabriek van Nederland. 

De technische installatie was als enige in Nederland afkomstig uit Duitsland. De twee 
industrielen, die niet thuis waren in de suikerwereld, namen met deze in Nederland onbekende 
installatie een groot risico. Dit kwam tijdens de eerste bietencampagne in 1872 ook duidelijk 
tot uiting. De suikerproductie kwam nauwelijks op gang omdat de fabriek met verschillende 
kinderziektes moest afreken. De jaren daarna ging het al niet veel beter, waardoor de vennoten 
in 1874 het wijze besluit namen om de suikerfabriek openbaar te verkopen. De nieuwe 
eigenaar, de Belgische bietsuikerfabrikant Felix Wittouck, begon direct aan een omvangrijke 
vervangingsoperatie. In 1875 was er hierdoor nog maar weinig over van technische installatie 
uit Duitsland. 

De naam Wittouck bleef tot 1965 verbonden aan de suikerfabriek. In het najaar van dat jaar 
sloot CSM namelijk de Westersuikerfabriek in Amsterdam. De productie van kristalsuiker en 
basterdsuiker werd overgeheveld naar de fabriek in Breda. Het terrein werd uitgebreid met 
het perceel van het voormalige Kwatta, waar 2 jaar later begonnen werd met de bouw van de 
eerste silo (fig. 10). De tweede silo werd enkele jaren later, in 1973, gebouwd. 

De komst van deze silo's had te maken met een nieuwe manier waarop de suiker de consument 
bereikte. Voorheen kon de consument namelijk zijn suiker kopen bij de kruidenier, die het 
product los verkocht vanuit zakken van 50kg. In de jaren zestig werd de verkoop van suiker in 
kleinverpakking, zoals we die nu nog kennen, steeds belangrijker. Door deze verschuiving werd 
het noodzakelijk om de suiker los in bulk op te slaan en hiervoor waren speciale silo's nodig. 
In Duitsland was men in die tijd al bekend met deze opslagmethode, waardoor alle suikersilo's 
van CSM volgens een standaardmodel door Lucks + Co uit Braunschweig zijn gebouwd. 

De komst van de suikersilo leidde vervolgens weer tot de automatisering van het interne 
suikertransport en de inzet van vrachtwagens voor het bulktransport. Grootafnemers gingen 
ook over van losse opslag naar bulkopslag, terwijl in de winkel de zakken van 50kg werden 
vervangen voor kleinverpakkingen. Dit is de reden waarom de suikersilo's met recht de iconen 
van de suikerindustrie genoemd mogen worden. 

Tot 2004 werden hier nog bietencampagnes gehouden . In dat jaar werd echter besloten om 
de verwerking van bieten te concentreren in Hoogkerk, Groningen. De specialiteitenfabriek, 
voor o.a. stroop, bleef nog wel behouden. Drie jaar later viel echter ook voor dit onderdeel het 
doek, wat het einde voor de ooit zo belangrijke suikerfabriek betekende. Na het sluiten van 
deze Bredase suikerfabriek blijven er nog maar 3 suikerfabrieken over in heel Nederland . Dit in 
tegenstelling tot vroeger, toen er alleen in Brabant al 23 suikerfabrieken actief waren. 
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Fig. 13: De historische groei van Breda 



CONCLUSIE 
Wat is vanuit de historie kenmerkend voor de stad Breda? (Aanknopingspunten) 
• De gunstige geografisch ligging in combinatie met de ligging naast rivier de Mark. Later 

volgde de spoorlijn en het netwerk van snelwegen waardoor de stad uitgroeide tot een 
verkeersknooppunt met verbindingen naar belangrijke (inter)nationale steden ; 

• de rijke historie met veel verschillende verhalen en periodes: handelsstad, vestigingsstad, 
Nassau-stad, garnizoenenstad en industriestad . Binnen het huidige Breda is hier nog veel 
over terug te vinden d.m .v. markante bouwwerken, stedelijke structuren, restanten, etc; 

• de manier waarop Breda is gegroeid. Deze opbouw is nog duidelijk ervaarbaar in de stad. 

Waardoor zijn de silo's, vanuit historisch oogpunt, zo kenmerkend? (Emotionele waarde silo 's 
& aanknopingspunten) 
• De suikerfabriek zelf was het eerste grootschalige industriebedrijf van Breda en vormde 

hiermee de start van de industriele revolutie; 
• door deze industriele revolutie is de stad enorm gegroeid; 
• ondanks dat de silo's later zijn bijgebouwd en nog maar 40 jaar oud zijn, representeren ze 

heel duidelijk deze (suiker)industrie en nijverheid van de vorige eeuw; 
• de silo's zelf staan symbool voor een belangrijke verandering in de manier waarop goederen 

de consument bereikte. 

Waardoor werden de silo's bedreigd? (Problematiek silo's) 
• Een landelijke afname van de suikerindustrie, waardoor de productie steeds meer 

geconcentreerd wordt; 
• de centrumlocatie waarin het bouwwerk is beland door de groei van de stad; 
• de specifieke bouwwerken kunnen in hun huidige staat moeilijk aansluiting vinden bij de 

nieuwe (centrum)functies van het gebied. 

[Historie, gebruikte bronnen: 9, 12, 35) 
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Fig. 14: Breda anno 2008 met V(at 



HEDEN 
In het verleden is er langzaam een gebiedstransformatie ingezet. Deze zal in de 
nabije toekomst versterkt worden doorgezet. De plannen hiervoor zijn vastgelegd 
in de structuurvisie "Via Breda". In deze visie wordt de toekomst van het gebied 
rondom het station, de spoorzone, geschetst. 

De huidige situatie van het gebied rondom de silo's zal over een aantal jaren 
onherkenbaar veranderd zijn. Het gedetailleerd analyseren van deze omgeving is 
daarom niet relevant. Wei belangrijk is het goed in kaart brengen van de blijvende 
stedelijke structuren, omdat deze informatie geven over de Jigging van de case
study en dus als onderlegger dienen voor de transformatie. 

LIGGING 
Breda wordt gekenmerkt door twee assen, namelijk rivier de Mark en de spoorlijn. De rivier 
loopt van noord naar zuid en verdeelt de stad in een oostelijk en westelijk deel. De spoorlijn 
staat haaks op de rivier en verdeelt de stad dus in noord en zuid. Het terrein van de suikerfabriek 
is gelegen bij de kruising van deze twee assen, om precies te zijn in de noordwestelijke oksel. 
Binnen dit gebied staan de silo's het dichtst bij de kruising, waardoor ze, in relatie tot de assen 
van de stad, een markant orientatiepunt innemen. 

Het omliggende gebied wordt gekenmerkt door zijn industriele karakter. De suikersilo's 
domineren door hun omvang voor een groot gedeelte het aanzicht van dit industriegebied en 
het aangrenzende centrum. 

WATERSTRUCTUUR 
De Mark verdeelt Breda dus in een oostelijk en westelijk deel. Het oude centrum in het midden 
van Breda wordt omsloten door de Marksingel op de plaats waar vroeger de vestigingswerken 
waren. Aan de zuidzijde van dit centrum vindt rivier de "Aa" aansluiting op deze singel. 

Het gedeelte van de Mark dat door het oude centrum loo pt is momenteel in aanbouw. Te weinig 
woonruimte, stankoverlast en het opkomende autoverkeer heeft de gemeente in de jaren 40 
doen besluiten om dit gedeelte van de rivier te dempen. Nu, vele jaren later, is men weer druk 
bezig om het water terug te krijgen in het centrum. 

GROENSTRUCTUUR 
Aansluitend op de waterstructuur vindt men ook de groenstructuur. Nagenoeg bij al het water 
is namelijk ook het stedelijk groen gepositioneerd (fig. 14). Deze groene gebieden fungeren 
meestal als stad- of sportpark, waardoor ze vooral voor recreatie zijn bedoeld. De kades naast 
de rivieren zijn eveneens erg groen ingevuld en geleiden hierdoor het groen richting het hart 
van de stad. Aan de noordzijde van de stad ontbreekt dit riviergroen echter, de kades hebben 
net als het omliggende gebied een erg industrieel karakter. Het groen krijgt vanuit het noorden 
dus geen kans om de stad in te dringen, dit komt logischerwijs de stedelijke kwaliteit aan deze 
zijde van Breda niet ten goede. 
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In het zuiden vinden we ook grote bosrijke natuurgebieden die de stad indringen of uitbreiding 
ervan tegengaan . In het noorden zien we het tegenovergestelde, de kleine deelplaatsjes 
worden langzaam opgeslokt in de groeiende stad. Het spaarse groen tussen deze plaatsen 
wordt langzaam volgebouwd, waardoor het groen hier verdwijnt. 

INFRASTRUCTUUR 
Het gebouw is gelegen net buiten het oude centrum, nabij belangrijke ontsluitingswegen die 
leiden naar de snelweg. Hierdoor is het gebouw snel en goed bereikbaar met eigen vervoer. De 
locatie ligt verder op 8 min. lopen van het station, waardoor een goede aansluiting op al het 
openbaar vervoer uit de regio ontstaat. Zelfs de mogelijkheid om de silo's per boot te bereiken 
is aanwezig (of realiseerbaar). (fig. 15) 

GEOMORFOLOGISCHE STRUCTUUR 
Breda is op het gebied van geomorfologie vrij vlak. Het landschap zal waarschijnlijk zeer 
geleidelijk en minimaal aflopen richting de Mark. Dit is echter in de stad niet zichtbaar of 
voelbaar, waardoor het belang hiervan verwaarloosbaar is. 

De silo's, die zich dus bij de kruising van de Mark en de spoorlijn bevinden, worden echter 
wel gekenmerkt door een gebied met grote geomorfologische verschillen. De spoorlijn loopt 
namelijk verhoogd door het gebied, terwijl de rivier logischerwijs lager dan het landschap ligt. 
De spoorlijn werkt door zijn verhoogde verloop door de stad als (zicht)barriere tussen noord 
en zuid. (fig. 16) 

CUL TUURHISTORISCHE STRUCTUUR 
Het gebied dat geherstructureerd wordt is het oudste industriegebied van de stad. Tijdens 
de sloop van de vestingwerken eind 19e eeuw werden hier de eerste bedrijven gestart. Deze 
bedrijven hebben een grote bijdrage geleverd aan de industriele bloei van Breda. Sommige 
hiervan zijn direct of indirect nog steeds aanwezig binnen het gebied en zijn hierdoor zeer 
waardevol erfgoed. 

In de oude binnenstad, welke is omsingeld, zijn de meeste herinneringen terug te vinden die 
verwijzen naar de rijke historie van Breda. Het herstructureringsgebied vormt het historische 
vervolg op deze binnenstad. Dit was namelijk het gebied waar de industriele revolutie 
begon en waar de eerste arbeiderswijken verrezen. Het is dit gebied dat de overgang van 
vestigingsstad naar industriestad symboliseert. Nu ook deze laatste historische periode tot 
een einde komt moeten we deze goed verankeren in de stad voordat deze verloren gaat. Het 
bekende historische verhaal moet worden uitgebreid, waarbij nu dus ook de industriele periode 
ervaarbaar moet worden gemaakt. 
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Fig. 16: Geomorfologische doorsnede 



CONCLUSIE 
Waardoor wordt het plangebied gekenmerkt? (Aanknopingspunten) 
• Veel industrieel erfgoed. Het gebied is het historische vervolg op de oude binnenstad. 
• Positie naast de belangrijkste stedelijke assen (spoorlijn en rivier de Mark) en op loopafstand 

van het centrum; 
• goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer; 
• centrumlocatie en goede bereikbaarheid bieden veel verschillende mogelijkheden voor 

functies op verschillende niveaus; 
• de spoorlijn en rivier de Mark delen de stad, maar ook het plangebied, op in verschillende 

delen. De spoorlijn, en in mindere mate rivier de Mark, vormen daarbij ook een 
geomorfologische barriere; 

• gebrek aan openbaar groen. 

Wat maakt de silo's in relatie tot de stad zo bijzonder? (Emotionele waarde silo's & 
aanknopingspunten) 
• De omvang van silo's in relatie tot de positie bij de kruising van de twee stedelijke assen 

maken van het gebouw een landmark. De schaal van het gebouw overstemt daardoor ook 
de stedelijke barrieres die door deze assen worden opgegooid. De silo's hebben hierdoor 
ook een groot functioneel draagvlak binnen de stad; 

• de silo's vormen samen met o.a. de grote kerk in de oude binnenstad een orientatiepunt 
in de stad. 

Waardoor worden de silo's bedreigd? (Problematiek silo's) 
• De silo's vinden functioneel geen aansluiting bij de door de tijd verworven centrumpositie; 
• de locatie bevindt zich vlak naast het spoor, wat voor geluidsoverlast kan zorgen. 

[Heden, gebruikte bronnen: 9, 12] 

39 



Fig. 17: Ontwikkelingsambities Breda 
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TOEKOMST 
De toekomst van het p/angebied is vastge/egd in een structuurvisie. Hierin wordt 
globaal aangegeven we/ke richting men op wil met het gebied. Er wordt hierbij 
ingegaan op wat men uit wil stralen met het toekomstige gebied en hoe men de 
indeling voor zich ziet. De gehele ontwikkeling gaat 15 tot 20 jaar duren, waardoor 
de nodige flexibiliteit in het plan is opgenomen. 

Het is voor een tijdbestendige herbestemming van belang om de toekomstige plannen 
en ambities van de stad te weten, zodat daar met de herbestemming op ingespeeld 
kan worden. Een goede aansluiting of toevoeging op het plangebied en de stad is 
namelijk goed voor de tijdbestendigheid, omdat een gebouw, ontwerp of functie dan 
beter geaccepteerd en gewaardeerd wordt door de omgeving en zijn bewoners. 

BREDA 
Begin 2000 is de spoorzone van Breda definitief toegevoegd aan de rijkslijst van nieuwe 
sleutelprojecten. Projecten die de stationsomgevingen moet omvormen tot hoogwaardige 
openbaarvervoer terminals en top locaties voor wonen, werken en recreeren. Deze omgevingen 
moet een bijdrage gaan leveren aan de versterking van de economische stadstructuur, de 
nationale economische structuur en het mobiliteitsbeleid. 

De directe omgeving van het station Breda, het Stationskwartier, behoort tot de kern van het 
sleutelproject. De spoorzone vormt het ruimere plangebied random de kern . Gerelateerd aan deze 
kern zal de spoorzone een transformatie ondergaan welke grootschalige functieveranderingen 
met zich mee zal brengen. Alles met het doel om een kwaliteitsverbetering voor het stedelijk 
gebied tot stand te brengen. 

Stedelijke ambitie in structuurvisie Breda 2020 
Het huidige sociaal cultureel imago van Breda is nauw gerelateerd aan de rijke historie zoals 
eerder beschreven in deze analyse. Deze waarden met bijbehorend karakter zijn nadrukkelijk 
vermonden aan de oude binnenstad. Breda wll echter een meer evenwichtigere, completere 
en internationale stad warden, waarbij het sociaal cultureel imago van de stad breder en 
meer gedifferentieerd moet worden. De spoorzone vormt binnen de stad het sleutelproject 
om dit te bereiken. Dit gebied moet zich complementair aan de binnenstad gaan ontwikkelen 
als een hedendaags en hoogstedelijk centrum dat de stad meer in evenwicht moet brengen. 
Ontmoeting, dynamiek en vernieuwing zijn enkele kernwoorden hiervoor. 

Op basis van de Stadsvisie Breda zijn in de Structuurvisie Breda 2020 de volgende drie 
stedelijke ontwikkelingsambities geformuleerd (fig . 17) : 

• een stad waar het goed toeven is, met aantrekkingskracht op mensen van binnen maar 
zeker ook van buiten de stad, zowel sociaal-cultureel als zakelijk-economisch; 

• een complete en duurzame stad voor haar inwoners, op het gebied van wonen, werken, 
zorg en cultuur; 

• een regionale, Brabantse en Europese stad met externe orientatie. 
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Fig. 19: Deelgebieden spoorzone 
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Spoorzone in de Stadsvisie 
In de stadsvisie van Breda behoort de spoorzone tot een van de strategische 
ontwikkelingsprojecten dat een bijdrage moeten gaan leveren aan de totstandkoming van 
het 'Zuidelijk vervoersknooppunt Breda'. Het project moet de strategische ligging van Breda 
gaan verzilveren, waardoor de stad beter kan inspelen op de vervoersstromen van kennis en 
goederen die de stad passeren. Breda wil zich profileren als 'de poort van Brabant', een schakel 
en transferpunt van openbaar vervoer voor zuidwest Brabant met internationale connecties 
en verbindingen. De toekomstige HSL-aansluiting en de ruit van snelwegen rond de stad en 
maken het bereikbaarheidsprofiel compleet. 

DE SPOORZONE 
De spoorzone wordt dus een extra hart van de stad. Naast het historische stadscentrum, gaat 
ook dit nieuwe stadsdeel een vita le functie vervullen in Breda. Hierdoor wordt de economische, 
sociale, fysieke en culturele structuur binnen de stad naar een hoger level getild. 

Er moet een gebied met een attractief vestigingsklimaat ontstaan, dat ruimte biedt voor nieuwe 
activiteiten. Het vertrek van industrieen uit de stad schept ruimte, maar vraagt ook om de 
creatie van nieuwe en vervangende werkgelegenheid. Ook kan er door de ruimte ingespeeld 
worden op de kwantitatieve en kwalitatieve woning behoefte van de stad. De werkgelegenheid 
samen met deze nieuwe bewoners versterkt vervolgens weer het draagvlak voor voorzieningen. 

Levendigheid is een voorwaarde om een attractief vestigingsklimaat te realiseren. Dit ontstaat 
door op strategische plekken (o.a. stedelijke brandpunten) functies te realiseren die zorgen 
voor 16-uurs activiteiten. Een diversiteit aan gebruikers en doelgroepen is hierbij erg belangrijk. 
Het programma is daarom opgebouwd uit een mix van werken, wonen, zorg en cultuur. 

Deelgebieden 
Het gehele plangebied is ongeveer 100 hectare groot. Een dergelijke omvang vraagt om 
splitsing in deelgebieden (fig. 19). De verschillende deelgebieden krijgen, afhankelijk van 
de kwaliteiten en ligging, hun eigen karakteristieken. Deze karakteristieken bepalen in grote 
lijnen het functionele gebruik en de doelgroepen van het gebied. 

Op een aantal locaties binnen en tussen de deelgebieden ontstaan dus stedelijke brandpunten 
(fig. 20). Dit zijn locaties waar veel mensen zijn, waar interactie plaatsvindt. Het worden plekken 
met veel allure en aantrekkingskracht op bovenstedelijke en (inter)nationale functies. Ideale 
plaatsen dus, om 16-uurs activiteiten te ontplooien. De Markoevers, waarin de suikersilo's 
staan, vormt door de centrale ligging binnen het gebied een van de grootste brandpunten. 

Het gehele plangebied wordt in fases uitgevoerd . De eerste gebieden zullen rond 2015 
opgeleverd worden, terwijl de laatste gebied pas tegen 2025 getransformeerd zullen zijn . 

Functioneel kader 
Werken: Door de strategische ligging nam de stad al een bijzondere positie in als het gaat 
om bediening van de (inter)nationale markt. Verschillende gerenommeerde internationale 
ondernemingen kozen namelijk al voor Breda als vestigingsplaats. Door de toekomstplannen 
wordt het schaalniveau voor internationale bedrijfsvoering verder verhoogd, waardoor Breda 
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de potentie heeft om een (inter)nationale positie te verwerven op het gebied van handel en 
zakelijke dienstverlening. 

Het economische belang van de vrijetijdssector is de laatste jaren oak sterk toegenomen. De 
voorzieningen warden grater, evenals het belang dat mensen aan deze voorzieningen hecht. 
Deze voorzieningen met bijbehorende sferen moeten vorm geven aan de gebieden. 
Wonen: Breda is een aantrekkelijke woonstad . Om deze positie in de toekomst te verbeteren 
is er een goed beleid nodig. Het liggende woonbeleid richt zich op een goede aansluiting 
tussen vraag en aanbod, het verruimen van de woningmarkt, een balans in prijs en kwaliteit, 
aandacht voor specifieke doelgroepen en herstructurering van kwetsbare buurten. Op deze 
manier ontstaat er een breder en beter woningaanbod om de diversiteit van de bevolking te 
behouden. 

De spoorzone kan binnen dit beleid goed invulling geven aan de vraag naar centrum-stedelijk 
wonen. Oak de uitgangspunten van een levensloopbestendig woongebied zijn van toepassing 
voor de spoorzone. Een mix van leeftijden met aandacht voor specifieke doelgroepen is de 
basis voor het woonprogramma. 

Zorg: De toevoeging van ongeveer 5000 woningen, vergezeld door ontwikkelingen zoals 
individualisering en vergrijzing, zal de bevolkingssamenstelling en opbouw doen veranderen. 
Dit vraagt om een toekomstvast zorgaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de 
huidige en toekomstige bewoners. 

Welzijnsvoorzieningen zijn vooral wijk- en buurtgebonden en gericht op de bewoners van de wijk. 
Deze voorzieningen warden bij voorkeur ondergebracht in multifunctionele accommodaties. 
Geen zelfstandige buurthuizen, oudersteunpunten of societeiten, maar ontmoetingsplaatsen 
gekoppeld aan andere voorzieningen. Op deze manier wordt er intensiever gebruik gemaakt van 
ruimte en voorzieningen, maar bovenal wordt de interactie en ontmoeting tussen verschil lende 
bevolkingsgroepen gestimuleerd. 

Bij het onderwijs ligt de ambitie in het verbeteren en versterken van de kennisinfrastructuur. 
Het beleid hierop is tweeledig. Enerzijds door een bundeling van bestaande kennisinstituten, 
waardoor een kwaliteitsimpuls moet ontstaan. Anderzijds door het aantrekken van nieuwe 
kennisinstituten en een verdere ontwikkeling van de bestaande. Op het niveau van de 
woongebieden zal op basis van de bevolkings- en leerlingenprognoses een passend onderwijs 
aanbod warden gerealiseerd. 

Cultuur: in de breedste zin van het woord is cultuur leidraad binnen het plan. Cultuurhistorisch 
markante plekken en belangrijke stedenbouwkundige structuren krijgen een impuls. Daarnaast 
biedt de omvang en duur van de ontwikkelingen kansen voor nieuwe en in sommige gevallen 
tijdelijke vormen van cultuur. 'Kunst en cultuur' kan gezien warden als een productiemiddel in 
de overgang van de klassieke industrie naar een moderne kennis- en dienstenindustrie. 

Cultuur is belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creeren. 'cultuur bepaalt 
namelijk de sex-appeal van een stad', aldus Hans Lensvelt. Het gebied moet zich gaan profileren 
als broedplaats voor initiatieven en experimenten. Met name de fase tussen afbouw van de 
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industrie en opbouw van het nieuwe gebied biedt hiertoe aanleiding. Leegstaande gebouwen 
en braakliggende terreinen bieden kansen. De in de stad aanwezige kunstacademie en NHTV 
kunnen hierin een grote bijdrage leveren. Cultuur is erg flexibel en zal daarom eenvoudig met 
de toekomstige veranderingen van het gebied meeveranderen . 

STATIONSKWARTIER 
Het stationskwartier is met de komst van de OV-terminal met bijbehorende HSL-aansluiting het 
hart van de spoorzone. De OV-terminal, dat letterlijk alle vervoersvormen onder 1 dak brengt, is 
de blikvanger van het gebied . Aan weerszijde van het station verrijst het nieuwe internationale 
zakencentrum van Breda met ruimte voor bijzondere accenten, hoogbouw tot 70m en een 
WTC. Logischerwijs ligt de nadruk in dit gebied dus op zaken doen en dienstverlening. 

Het gebied bestaat uit een hoogwaardige boulevard, de Stationslaan, waarop vooral de 
voorzieningen zijn georienteerd . Deze boulevard leidt de bezoekers richting de Marktoevers en 
verder de spoorzone in. Naast het spoor vinden we het spoorlandschap waar de elementen uit 
het spoortrace beeldbepalend zijn. Het krijgt het karakter van een stadsentree. 

MARKO EVERS 
De markoevers is, zoals de naam al doet vermoeden, het gebied rondom rivier de Mark. De 
rivier loopt dwars door het gebied, waardoor er eigenlijk twee gebieden ontstaan . De oostelijke 
oever is vooral gerelateerd aan het stationskwartier en biedt ruimte voor grote voorzieningen 
met een businesskarakter. De westelijke oever, waar de silo's zijn gepositioneerd, biedt meer 
ruimte voor cultuur en ontspanning en moet in de toekomst gezien worden als 'modern 
stadspark' en 'stedelijk podium'. 

Oostelijke oever 
De ruimte op de oostelijke oever wordt vooral door een nieuw en modern (schier)eiland 
bepaald. De doorgetrokken Belcrumhaven, de verlengde Belcrumweg, de Mark en het oude 
trace ven de Belcrumweg vormen de begrenzingen. 

Het gebied naast de kade krijgt een promenadeachtig inrichting, waarbij veel aandacht wordt 
geschonken aan voetgangers en fietsers. Het idee is om op dit schiereiland een grootschalig, 
op een verhoging geplaatst, gesloten bouwblok te creeren van ongeveer 6 a 8 lagen hoog. Dit 
moet zich manifesteren als het 'nieuw kasteel' van Breda met grootschalige voorzieningen met 
internationale betekenis. 

Westelijke oever 
De westelijke oever wordt begrensd door de verlengde Belcrumweg, de Mark, de spoorlijn en de 
aansluiting op de Prinsenkade richting binnenstad. De locatie heeft een bijzonder karakter door 
rivier de mark, de strategische ligging en de samenhang met omliggende stadsdelen. Dit maakt 
het gebied uitermate geschikt voor een bundeling van functies en voorzieningen. Het gebied 
moet daarom gaan fungeren als uniek 'ruimtelijk podium' voor stedelijk spektakel. De locatie 
met grootschalige open ruimte, lange lijnen en het samenkomen van hoofdontsluitingen vraagt 
ook om bijzondere gebouwen of complexen die er binnen de gegeven structuur uitspringen. De 
markoevers moet een toplocatie worden voor wonen, werken en voorzieningen met een accent 
op cultuur en ontspanning in aansluiting op de binnenstad. 

47 





Op stedenbouwkundig vlak is de westelijke markoever drager van een open groene scheg 
die de stad van buiten binnendringt. In het plangebied is namelijk de gehele zone naast de 
Mark ingericht als blauwgroene ruimte. Hierdoor ontstaat een continu"lteit van stedelijk groene 
ruimtes welke reiken tot in het hart van Breda, namelijk het Valkenbergpark. 

CONCLUSIE 
Wat wil de stad met de spoorzone bereiken in de toekomst? (Aanknopingspunten) 
• De stad wil evenwichtiger, completer en internationaler worden; 
• het sociaal cultureel imago van Breda moet breder en meer gedifferentieerd worden; 
• de spoorzone, voornamelijk het Stationskwartier en de Markoevers, moeten een eigentijds 

(inter)nationaal centrum complementair aan de binnenstad gaan vormen; 
• een gebied waarbij ontmoeting, dynamiek en vernieuwing kernpunten zijn; 
• een breed functioneel kader, waarbij cultuur de leidraad is; 
• het "vervoersknooppunt Breda" worden, met in het verlengde de "Poort van Brabant". 

Wat voor rol gaat de Markoevers in de toekomst spelen binnen de stad? (Aanknopingspunten) 
• De Markoevers krijgt een open en groene structuur die gaat fungeren als groene scheg 

naar het centrum. Het brengt het openbaar groen terug in het noorden met veel ruimte 
voor recreatie; 

• de goede bereikbaarheid en strategische Jigging van de Markoevers binnen de stad geeft 
het gebied veel potentie voor stedelijke functies met regionale, nationale en Europese 
uitstraling; 

• de Markoevers vormt een stedelijk brand punt met veel kansen voor zestienuurs activiteiten 
en cultuur; 

Waardoor wordt de silo's in de toekomstige situatie bedreigd? (Problematiek) 
• De silo's vinden in de huidige hoedanigheid functioneel geen aansluiting bij het nieuwe 

plangebied en de ambitie van de stad; 
• de nieuwe hoogbouw (tot 70m) die mag verrijzen in het stationskwartier. Dit vormt een 

bedreiging voor de landmark en orientatiewaarde van de silo's. 

[Toekomst, gebruikte bronnen: 3, 4, 5, 6, 8, 35, 42] 
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Fig. 34: Massa en hierarchie 
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GEBOUW 
De twee silo's zijn puur uit functioneel oogpunt neergezet en markeren sinds eind 
jaren '60 het industriegebied van Breda. Van hoogstaande architectuur was totaal 
geen sprake, het gebouw was enkel en alleen ontworpen voor de op- en overslag 
van suiker. 

Het doe/ van dit deelonderzoek is allereerst om te begrijpen hoe het gebouw in 
elkaar zit. Zonder goed begrip is een goede herbestemming namelijk niet mogelijk. 
Daarnaast dient duidelijk te worden wat deze silo's bijzonder maakt. Deze kenmerken 
representeren namelijk voor een groot gedeelte de emotionele waarde van de silo's. 
Daarnaast dienen ook de knelpunten en problemen in relatie tot de gebruikswaarde 
naar boven te komen, zodat deze bij de herbestemming aangepakt kunnen worden. 

FUNCTIE EN VORM 
De silo's zijn gebouwd ten gevolge van een verandering in de manier van leveren aan de 
consument (fig. 31-33). Deze manier van leveren vroeg bij de fabriek ook om een nieuwe 
manier van opslaan. Het opslaan in zakken van 50kg was door de komst van de kleinverpakking 
namelijk achterhaald. Het opslaan en transport van suiker in bulk werd de nieuwe standaard. 

De opslag van suiker dient in p,rincipe als buffer. Deze buffer zorgt ervoor dat het productieproces 
onafhankelijk van de vraag ¢n het aanbod vanuit de markt kan plaatsvinden. Suiker wordt 
namelijk alleen geproduceerq tijdens de bietencampagne, die doorgaans van september tot 
en met december duurt. De Vraag naar suiker is echter niet beperkt tot deze periode en zal 
gedurende het gehele jaar o geveer gelijk zijn. Om een gelijkmatige jaarlijkse verdeling of 
verdere verwerking mogelijk l e maken dient de suiker dus tijdelijk opgeslagen te worden. 

Deze benodigde opslagfuncti¢ is vervolgens letterlijk vertaald naar de meest geschikte vorm, 
namelijk een cilinder. Het is een bouwwerk geworden waarbij eenvoud en functionalisme het 
uiterlijk bepalen. De silo's zijn1

1

1

dus een typisch geval van 'form follows function' (Louis Sullivan). 
De functie heeft namelijk de uiteindelijke vorm bepaald, maar tegelijkertijd verhult de vorm 
ook weer de functie. 

MASSA EN HIERARCHIE 
Het gebouw bestaat grofweg uit vier verschillende massa's, namelijk twee cilinders (silo's) met 
daartussen een beperkte afst~nd, een verticaal gerichte balk (elevator) en een massa die zich 
later nog half tussen de twee lsilo's heeft gevormd (technische ruimte). (fig. 34) 

Tussen deze verschillende m lssa's is een duidelijke hierarchie waarneembaar. Dit kunnen we 
onderverdelen in een primair, secundair en tertiair deel. Onder het primaire deel verstaan we 
de twee silo's waarin in de suifer wordt opgeslagen. Onder het secundaire deel verstaan we de 
elevator die het opslaan van suiker mogelijk maakt. De elevator heeft dus een ondersteunende 
functie voor de silo's. Het tertir ire dee I wordt gevormd door de bouwdelen die de aan- en afvoer 
van suiker voor de silo's en elevator mogelijk maken. Deze hierarchie is in de verschijningsvorm 
duidelijk zichtbaar door het verschil in Schaal, vorm en materiaal. 
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Fig . 37: Krachtenverdeling rand vs. vierkant 



KARAKTER 
Extern 
Het silogebouw kenmerkt zich aan de buitenzijde door zijn introverte en schaalloze uitstraling 
(fig. 35 - 36). Het introverte karakter komt hoofdzakelijk door de cilindrische vorm, maar 
wordt versterkt door de eenvoud en de geslotenheid van de gevel. De schaalloosheid komt 
voornamelijk tot uiting door het gebrek aan horizontale lijnen en de gebogen gevels welke 
misleidend werken. Hierdoor is het lastig om jezelf te meten aan het gebouw, waardoor de 
omvang lastig te schatten is. Deze twee typerende karaktertrekken zorgen er uiteindelijk voor 
dat het gebouw een zware massieve, maar oak industriele, indruk maakt. 

Verticaal is er wel een subtiele vorm van belijning, in de vorm van enkele mini male steunberen, 
waarneembaar. Verder is de gevel volledig vlak en vrij van ritmiek. De verdiepingshoge plint in 
een andere kleur maakt het geheel nag iets levendiger, omdat het de eentonigheid doorbreekt. 

Intern 
De binnenzijde van de silo's wordt eveneens gekenmerkt door een introvert karakter. Het 
ontbreken van openingen voorkomt lichtinval en zicht naar buiten. Hierdoor ontstaat een 
donkere ge·isoleerde ruimte die las staat van zijn omgeving. De secundaire en tertiaire 
bouwdelen stralen van binnen minimalisme uit, alleen het geen wat vanuit de functie vereist 
was is hier gebouwd. 

De beleving van de ruimtes is afhankelijk van de interne vorm. In de silo's, welke uit drie 
compartimenten bestaan, zal door de geringe breedte in combinatie met de hoogte, de 
ruimtelijkheid van de twee buitenste compartimenten erg verticaal georienteerd zijn. De 
ruimte voelt aan als een extreem hoge gang. Het middelste compartiment is oak verticaal 
georienteerd, maar is door de gesloten vorm meer een ruimte dan een gang. De ruimte onder 
de silo's (de plint) is door het grate oppervlak in relatie tot de beperkte hoogte juist erg 
horizontaal georienteerd, waardoor een gevoelsmatig bedrukkende ruimte ontstaat. 

De elevator ziet er aan de buitenzijde uit als een verticaal gerichte balk. Intern merkt men daar 
echter weinig van, aangezien de toren is onderverdeeld in verdiepingen. Deze verdiepingen 
zorgen ervoor dat de extreme hoogte in combinatie met het kleine vloeroppervlak niet 
ervaarbaar is. 

RUIMTELIJKE OPZET 
Binnen de ruimtelijke opzet wordt enkel het primaire deel (cilinders) bedoeld. Het silogebouw 
bestaat zoals al eerder vermeld uit twee silo's. De keuze voor een cilinder als hoofdvorm 
voor de silo is te verklaren vanuit functioneel oogpunt, het was namelijk wenselijk vanuit 
de constructie . Door toepassing van een ronde vorm wordt de druk van de suiker namelijk 
gelijkmatiger over de gevel verdeeld (fig. 37). Daarnaast maakt deze ronde vorm een grate 
(horizontale) krachtenafdracht mogelijk. 

De twee silo's lijken op het eerste gezicht vaak even groat. Dit is echter niet het geval, de 
eerste silo meet namelijk een diameter van 34,Sm, terwijl deze bij de tweede 41,lm bedraagt. 
Het dak ligt afhankelijk van de diameter op ongeveer 48 meter boven het maaiveld. 
Van binnen bestaan de silo's uit drie verdiepingen. De eerste verdieping is het opslagmedium 
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Fig. 38: Doorsnede 
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Fig : 40: 2e verdieping 

Fig. 41: le verdieping I opslag 
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Fig. 42: Kenmerken van een cilinder 
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Fig. 43: Routing van de suiker / 30 doorsnede 



zelf, vanuit de begane grond en de tweede verdieping wordt het vullen en lossen van de 
eerste verdieping geregeld. De eerst verdieping wordt door twee kleinere cilinders verdeeld in 
drie compartimenten. Deze compartimentwanden worden op de begane grond gedragen door 
kolommen. De derde verdieping is daarentegen intern geheel vrij van verticale constructie 
elementen. 

Een cilinder heeft een aantal specifieke kenmerken (fig. 42), namelijk: 
• een cilinder vindt zijn oorsprong in de as (a); 
• bestaat uit drie vlakken, namelijk onderzijde, bovenzijde en de cilindermantel (b); 
• het oppervlak van de cilinder(mantel) is driedimensionaal (a en b); 
• de doorsneden door de as zijn altijd gelijk (c); 
• heeft een richting (a). 

ROUTING EN TOEGANKELIJKHEID 
Binnen het gehele gebouw is er een route voor suiker en voor personen. De suiker wordt 
door middel van een transportkanaal van de fabriek naar de elevator getransporteerd. In de 
elevator wordt de suiker omhoog gepompt om vervolgens middels een draa ibaar mechanisme 
op de tweede verdieping gelijkmatig verdeeld te worden over de drie compartimenten. Onder 
in de silo zitten kleppen waarlangs het suiker weer opgevangen kan worden. Deze opgevangen 
suiker gaat vervolgens weer naar de elevator, waar dit weer een stukje omhoog gepompt 
wordt om het rechtstreeks te kunnen lossen in een vrachtwagen. De suiker kan ook via een 
twee transportkanaal terug naar de fabriek waar deze vervolgens bewerkt of verwerkt kan 
worden. De tweede silo is hier parallel aan geschakeld en werkt volgens hetzelfde principe. 

Personen vinden ook hun toegang tot de silo via de elevator. Vanuit hier kunnen ze met behulp 
van een trap helemaal omhoog om op de tweede verdieping te komen. Vanuit hier kan men 
ook met een omsloten bruggetje naar de tweede silo. Vanuit de elevator of een deur in de plint 
kan men ook op de begane grond komen. 

CONSTRUCTIEVE OPZET 
De constructieve structuur van de silo's is net als gebouw zelf rond. Alie constructieve 
elementen staan op een cirkelvormig grid dat is ontstaan vanuit de oorsprong. De onderlinge 
afstand tussen deze cirkels verschilt tussen de 5250 en 5400mm. De buiten- en binnenwanden, 
die veel horizontale krachten op moeten nemen, zijn gemaakt van massief beton met veel 
ringwapening. Deze wanden hebben respectievelijk een dikte van 220 en 240mm. Op de 
begane grond worden deze binnenwanden vervangen door betonnen kolommen. De verticale 
belasting van de wanden en vloeren wordt vervolgens via poeren en een fundering op palen 
afgevoerd naar de bodem. 

De tweede verdiepingsvloer is gemaakt van prefab betonnen elementen die afdragen op de 
wanden en zijn 200mm dik. De eerste verdiepingvloer, welke zich onder de opslag bevindt, 
heeft een dikte van 500mm en is gemaakt van in het werk gestort beton. Het dak van de silo's, 
is in tegenstelling tot de rest, gemaakt van een gebogen stalen constructie die de hele silo in 
een keer overspant. 

De elevator is opgebouwd uit betonnen buitenwanden met prefab betonnen vloerelementen en 
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een houten dakconstructie. De overige secundaire bouwdelen zijn opgebouwd uit een simpel 
staalskelet. 

Stabiliteit 
De stabiliteit van het gebouw wordt gewaarborgd door de gesloten gebogen wanden. Een 
ronde massieve vorm is namelijk vanuit zichzelf al stabiel en heeft daardoor geen extra 
stabiliteitsvoorzieningen nodig. De elevator is door haaks op elkaar staande betonnen gevels 
ook in staat om de windbelasting vanuit alle richtingen op te vangen. Daarnaast profiteert deze 
aanbouw ook van de grote stabiliteit van de ronde silo's. 

Draagvermogen 
De vloer- en funderingsconstructie is erg zwaar gedimensioneerd wegens de belasting die de 
opslag van suiker veroorzaakte. Gemiddeld leverde een volle silo ongeveer een vloerbelasting 
van 275 kN/m2 op. De compartimentwanden zijn met hun 240mm niet erg dik, maar door 
de ronde vorm in combinatie met veel ringwapening is deze wand in staat veel horizontale 
krachten op te nemen. 

BOUWFYSISCHE OPZET 
Vanwege de op- en overslagfunctie van suiker was er maar een minimum aan bouwfysische 
maatregelen nodig, alleen toetreding van lucht (wind) en vocht moest voorkomen worden. 
De toevoer van lucht vergrootte namelijk de kans op een stofexplosie. Een suikerstofexplosie 
ontstaat namelijk wanneer een stofwolk, met daarin voldoende zuurstof en suikerstof, wordt 
blootgesteld aan een ontstekingsbron. Om vochttoetreding te voorkomen is er 30mm EPS 
isolatie (J\= 0,035 W/mK) op de wanden en 30 mm geexpandeerde kurkplaat isolatie (J\= 
0,033 W/mK) op het dak aangebracht. Deze isolatie was voldoende om condensatie aan de 
binnenzijde te voorkomen. Daglichttoetreding is enkel in zeer beperkte mate aanwezig op de 
tweede verdieping en in de elevator. Geluidisolatie ontbreekt, ondanks de positie naast het 
spoor, omdat deze vanuit de functie simpelweg niet benodigd was. 

OMHULLING 
De gevels van de silo's zijn opgebouwd uit een betonnen constructieve cilinderwand, met daarop 
gevelisolatie met lichtgrijs stucwerk als afWerking. Zoals hiervoor vermeld, was de 30mm 
EPS isolatie enkel om vocht in de silo te voorkomen. Ook de elevator is op dezelfde manier 
opgebouwd. De wand is hier echter gestuct in een lichte zandkleur. De daglichtopeningen 
in het bouwwerk bestaan uit stalen kozijnen met enkel glas. Een uitzondering hierop is de 
lichtstraat bovenop de elevator, deze is geheel gemaakt van hout. De tertiaire gebouwdelen 
hebben een simpele stalen constructie welke is afgewerkt met onge'isoleerde stalen golfplaten. 

Het dak van de silo's is van binnen naar buiten opgebouwd uit lOcm dikke dakplaten, 
vermoedelijk van staal. Gevolgd door een dampremmende folie met daaroverheen de eerder 
genoemde 30mm isolatie (geexpandeerde kurkplaat) . Het geheel wordt tegen water beschermd 
door middel van een bitumineuze dakbedekking. Deze dakbedekking vindt men ook op alle 
overige daken van het gehele gebouw. De opbouw bij deze daken is echter wel onbekend, 
maar zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel verschillen van de silo's, hooguit zal de isolatie 
ontbreken of van een ander materiaal zijn. (fig . 44) 
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CONCLUSIE 
Wat maakt van het bouwwerk een silo? Wat maakt de silo's zo bijzonder? (Emotionele waarde 
& aanknopingspunten) 
• Het primaire deel, de cilinders. De secundaire en tertiaire elementen hebben weinig 

toegevoegde waarde. Deze elementen staan niet op zichzelf, maar vormen enkel een 
verbinding tussen de fabriek en de silo; 

• de cilindervorm: 
- Verticale richting 
- Oorsprong in de as 
- Een wand: cilindermantel (cirkel) 
- Doorsnede door de as altijd gelijk; 

• de gesloten en schaalloze gevel die zorgen voor het massieve introverte en industriele 
karakter; 

• het constructieprincipe: de wand vangt de horizontale belasting op en de vloer en fundering 
de verticale belasting; 

• het donkere opgesloten karakter dat aan de binnenzijde ontstaat door het gebrek aan 
daglicht en uitzicht. 

Waardoor worden de silo's bedreigd? (problematiek & gebruikswaarde) 
• De gesloten gevel maakt herbestemmen lastig. Veel mogelijke functies vragen namelijk 

om daglicht en uitzicht; 
• de concentrische ringen beperken een nieuwe indeling; 
• het ontbreken van de menselijke maat. Het gebouw is enkel ontworpen voor de opslag 

van suiker; 
• de bouwfysische opzet is niet gebaseerd op het menselijke comfort. 

[Gebouw, gebruikte bronnen: 29, 31, 43, 44] 
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Fig. 45 - 51 : Impressies, plattegrond en geveldetail suikersilo's Halfweg 



REFERENTIEPROJECTEN 
Silo's zijn in het algemeen grote opvallende bouwwerken die onbewust jaren/ang 
het zicht op het omliggende (industrie)gebied domineren. Wanneer dit om/iggende 
terrein een nieuwe functie krijgt, blijven deze gebouwen vaak als symbool overeind 
om de herinnering aan het industriele ver/eden in stand te houden. 

Door het ana/yseren en verge/ijken van een drieta/ referentieprojecten dient naar 
boven te komen welke aanpakken bij dit type gebouw mogelijk zijn en wat de 
gevo/gen hiervan zijn voor de silo's, de gebruikswaarde en de emotione/e waarde. 

SUIKERSILO'S, HALFWEG 
De suikersilo's in Halfweg hebben van alle referentieprojecten de meeste raakvlakken met de 
suikersilo's in Breda. In Halfweg werd namelijk het voormalige terrein van de suikerfabriek ook 
geherstructureerd en vormde de silo's eveneens het symbool voor dit gebied. Om de silo's te 
behouden werden ze herbestemd tot kantoren. 

De nieuwe ruimtes zijn bij dit project in de silo's zelf gecreeerd, dit door tussen de buitenwand, 
compartimentwand en de nieuwe betonnen kern vloeren te hangen. Deze vloeren verdelen de 
50 meter hoge silo in 12 verdiepingen. De bestaande constructie wordt dus ook gebruikt voor 
de nieuwe functie. De silo's hebben verder een doorsnede van ongeveer 30,Sm en zijn hierdoor 
dus kleiner dan de silo's in Breda. 

Om voldoende daglicht binnen te krijgen, werden in de buitenwand ruitvormingen openingen 
gezaagd. In de compartimentwand werden vierkante openingen gemaakt om doorgangen en 
doorzichten mogelijk te maken. Door de ruitvormige opliggende ramen en blindramen ontstaan 
er sterke diagonale patronen over de gevel die abstract en schaalloos zijn, hierdoor warden de 
kenmerkende zwaarte, logheid en ongrijpbaarheid in schaal van het gebouw behouden . 

De gevelbekleding van staalplaten maakt het gebouw wat moderner en eleganter, maar het 
heeft nog steeds onmiskenbaar industriele karakter. [3o, 40J 

Positief 
• De nieuwe gevel heeft nog steeds een gesloten en schaalloos karakter. 
• Door de openingen ontstaan er bruikbare ruimte aan de binnenzijde van de silo. 
• Staalplaat als nieuw gevelmateriaal behoudt het industriele karakter, maar is niet zo 

massief als de betonnen wand. 

Negatief 
• Intern is de verticaliteit nauwelijks nog ervaarbaar, aangezien er overal vloeren zijn tussen 

geplaatst. 
• De constructieve principes worden niet juist gebruikt, de wand werd voorheen namelijk 

enkel gebruikt voor horizontale krachten. 
• De gehele gevel is veelvuldig geperforeerd wat zorgt voor daglicht en uitzicht, maar 

daardoor verdwijnt ook het typerende opgesloten karakter aan de binnenzijde. 
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Fig. 52 - 58: Impressies, plattegrond en doorsnede Inside-out, Kopenhagen 



INSIDE-OUT, KOPENHAGEN 
De basis voor deze herbestemming waren twee oude ronde betonnen graansilo's in de haven 
van Kopenhagen. De twee bouwwerken werden door MVRDV getransformeerd tot een luxe 
appartementencomplex. Het initiele idee, in ieder geval van de opdrachtgever, was het plaatsen 
van vloeren in de silo's. Voor het benodigde daglicht zou de gevel dan geperforeerd worden 
met openingen. 

MVRDV, in samenwerking met het Deense bureau Jensen + J0rgensen + Wohlfeeldt, dacht hier 
echter anders over. Uit onderzoek bleek namelijk dat de gevel niet sterk genoeg was om grote 
openingen in te maken, wat inhield dat er appartementen met relatief kleine ramen en weinig 
daglicht zouden ontstaan. Dit was een goed argument om het anders aan te pakken. In plaats 
van de appartementen te positioneren binnen in de silo's, werden ze bij het nieuwe concept 
aan de buitenzijde gehangen als een soort 2e glasfa~ade. Dit resulteerde in 84 appartementen 
met een panoramaview, veel licht en een buitenkarakter. 

De binnenzijdes van de silo's zijn getransformeerd tot atriums die dienst doen als verkeersruimte, 
waarbij de trappen, liften en betonnen silowanden met toegangen het karakter bepalen. Het 
oorspronkelijk dak is vervangen voor transparant exemplaar van kunststof om veel daglicht 
binnen te laten. 

De oorspronkelijke silo's zijn 41m hoog en hebben een doorsnede van 2Sm, met de aangehangen 
appartementen inclusief balkon is dit 41m geworden. De appartementen beginnen pas op Sm 
boven het maaiveld, waardoor een terugliggende plint als verwijzing naar de oorspronkelijke 
silo ontstaat. [26, 37J 

Positief 
• De oorspronkelijke interne ruimtelijkheid wordt zo veel mogelijk behouden. 
• De woningen zijn zeer bruikbaar en hebben veel daglicht en uitzicht. 
• De eenheid wordt versterkt door de volumes te laten samensmelten. 

Negatief 
• Het industriele karakter is door het glas verdwenen. 
• De karakteristieke silo-kenmerken zijn aan de buitenzijde verloren gegaan: gesloten en 

schaalloze gevel verdwenen, cilindrische vorm vervaagde, verticale richting verdwenen 
• De constructieve principes worden niet juist gebruikt, de wand werd voorheen enkel 

gebruikt voor horizontale krachten. 
• Het vele daglicht wat door het atrium silo binnentreedt gaat ten kosten van het 

oorspronkelijke donkere en opgesloten karakter. 
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Fig. 59 - 66: lmpressies, plattegronden en doorsnede Watertank woningen, Amsterdam 



WATERTANK WONINGEN, AMSTERDAM 
De architectengroep te Amsterdam, bestaande uit Dick van Gameren, Bjarne Mastenbroek 
en Paddy Tomesen ontwierpen zeven woningen in een oud bezinkreservoir van de voormalige 
rioolwaterzuivering te Amsterdam-West. 

Het dak en de installaties van het reservoir zijn gesloopt of verwijderd, waardoor enkel de 12 
meter hoge betonnen cilinder overbleef. Decentraal in deze "schil", met een interne diameter 
van 20m, is een rechthoekig volume van vier verdiepingen hoog gebouwd. De bovenste 
verdieping, het penthouse, steekt hierdoor boven de trommel uit en heeft hierdoor rondom 
uitzicht. De woningen worden ontsloten door een trappenhuis welke met golfplaten is bekleed. 
Het trappenhuis is een los element dat tegen de binnenzijde van de schil is geplaatst en door 
middel van bruggetjes verbonden is met de woningen. 

In tegenstelling tot de twee voorgaande voorbeelden wordt de bestaande betonnen constructie 
in zijn nieuwe functie nauwelijks constructief gebruikt. De betonnen cilinder doet namelijk 
alleen dienst als "schil", waarin (grote) gaten zijn aangebracht om voldoende daglicht door te 
laten voor het achterliggende volume. Op plaatsen waar het woonvolume de schil raakt zijn 
op een interessante manier balkonnetjes gemaakt. Het lijkt namelijk alsof er een stuk van de 
schil 90° is omgeklapt. [1s, i7, 27, 34J 

Positief 
• Door het rechthoekige volume "los" in de silo te plaatsen wordt de cilindervorm versterkt. 
• De verticale krachten worden afgedragen aan de vloer, waar het oorspronkelijk bedoeld is. 

Negatief 
• Vele en grote openingen gaan ten koste van de gesloten en schaalloze gevel en de interne 

beleving. 
• De silo en het nieuwe volume vormen geen eenheid. Het volume lijkt gewoon in de silo te 

zijn geplaatst. 
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a. Hangen aan buitenzijde / Inside-out 

b. Han gen tussen si/owanden / Suikersi/o 's Halfweg 

c. Silo als "/osse" schil / Watertank woningen 

Fig. 67: Schematische weergave herbestemmingsconcepten referentieprojecten 



CONCLUSIE 
De verschillende referentieprojecten gingen allemaal anders om met de herbestemming van 
een silo. In grote lijnen wordt duidelijk welke verschillende concepten er zijn toegepast (fig. 
67). Zo zien we dat volumes aan de buitenkant van de silo's kunnen hangen en dat door middel 
van het aanbrengen van vloeren tussen de bestaande wanden verdiepingen kunnen ontstaan. 
Maar ook dat silo's simpelweg dienst kunnen doen als schil, waarbij het volume in, maar los 
van de silo wordt gebouwd. Alie varianten hebben, zoals te lezen is in voorgaande analyse, hun 
eigen voor en nadelen t.o.v. de karakteristieken van een silo. 

Bij alle herbestemmingen is daglicht het cruciale aandachtspunt. De silo's hebben namelijk 
allemaal een volledig gesloten gevel en dak, waardoor in de oorspronkelijke toestand geen 
daglicht binnen komt. Om dit op te vangen zien we dat bij alle projecten veel gaten in de gevel 
zijn gezaagd, a Ileen bij Inside-Out hebben ze het anders aangepakt waardoor de openingen tot 
een minimum zijn beperkt. Ook zien we vaak dat het dak wordt vervangen voor een transparant 
exemplaar om nog meer daglicht binnen te krijgen. Atria worden vervolgens gecreeerd om dit 
daglicht dieper het gebouw in te krijgen. 

De herbestemmingen naar kantoren en woningen in relatie tot de silo's lagen niet erg voor 
de hand. Deze functies stelde namelijk erg strenge eisen aan daglicht en uitzicht, waardoor 
drastische aanpassingen aan de silo's noodzakelijk waren. Bij de ontwerpen werd dus 
hoofdzakelijk gedacht vanuit de functie en niet vanuit de essentie van de silo. Dit is gedeeltelijk 
te verklaren door het feit dat de ontwerper, in de praktijk, van de opdrachtgever een gebouw 
en een functie krijgt aangewezen. Aan hem de taak om het te laten werken. De silo's waren 
daarbij ook geen van alien een monument, waardoor er eenvoudig concessies plaats konden 
vinden in het nadeel van de silo's. Jammer, aangezien hierin juiste de kracht voor een nog 
betere, maar bovenal, tijdbestendigere herbestemming te vinden was. 
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VISIE 
Deze visie wordt gevormd door mijn kijk op het tijdbestendig herbestemmen van 
bijna-monumenten. Het geeft aan hoe deze casus het beste aangepakt kan worden 
en waar de nadruk op moet komen te /iggen. 

Uit de analyse naar tijdbestendig bouwen kwamen een tweetal belangrijke stellingen naar 
boven, namelijk: 

• Door het toevoegen van emotionele waarde wordt de weerstand tegen sloop op de lange 
termijn vergroot. 

• Door het toevoegen van gebruikswaarde wordt de drang om te slopen op de korte en 
middellange termijn verminderd. 

Zolang de weerstand tegen slopen groter blijft dan de drang om te slopen spreekt men van een 
goed tijdbestendig gebouw. Uit de twee stellingen valt op te maken dat de emotionele waarde 
erg belangrijk is voor een lange levensduur. Het teveel opofferen van emotionele waarde, om 
meer gebruikswaarde te creeren, zal positief zijn voor de korte termijn, maar op de lange 
termijn dus negatief uitvallen. Daarnaast vormt de emotionele waarde binnen dit project de 
reden tot herbestemmen. 

EMOTIONELE WAARDE 
Gereflecteerd op de suikersilo's betekent dit dat de emotionele waarde die al is opgebouwd 
erg belangrijk is en dus zoveel mogelijk gekoesterd moet worden. Emotionele waarde groeit 
namelijk erg langzaam met de jaren, dus alle waarde die ooit is ontstaan en langzaam is 
gestegen krijg je "cadeau". Daarbij komt ook dat de silo's nog relatief jong zijn, waardoor de 
kans op verder stijgen redelijk groot is, zoals ook duidelijk wordt uit onderstaande quote: 

"Wat me opviel in gesprekken die ik hierover de afgelopen weken met diverse mensen 
heb gehad, is dat met name jongere Bredanaars de silo's a/s onderdee/ van de Bredase 
geschiedenis zagen. Ouderen, die nag hebben meegemaakt dat silo's decennia geleden 
verrezen, zien ze Jiever vandaag dan morgen verdwijnen." 
(Selc;uk Akinci, fractievoorzitter van Groenlinks in de Bredase gemeenteraad en 
medewerker van de Tweede Kamerfractie van Groenlinks f3BJ) 

De oude generatie zal in de toekomst langzaam verdwijnen, waardoor de jongere generatie, 
die het gebouw meer waardeert als onderdeel van de historie, overblijft. De herbestemming 
moet ook aangegrepen worden om nieuwe emotionele waarde toe te voegen of de bestaande 
te versterken. In mijn ogen is de binding met de stad en zijn bewoners hiervoor de sleutel. 
"Houden mensen van het gebouw?" en "heeft het een betekenis voor de stad?" zijn vragen 
waar het om draait. 
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Fig. 68 : Essentie suikersilo 's Breda 



Essentie silo 
Uit de analyse is naar voren gekomen waar bij de silo's de emotionele waarde aan verbonden 
is. Deze aspecten vormen gezamenlijk het emotionele kader, oftewel de essentie (fig. 68): 

1. het orientatiepunt / landmark binnen de stad; 
2. het gesloten, schaalloze en krachtige karakter; 
3. de cilindervorm; 
4. het opgesloten karakter aan de binnenzijde (gesloten gevel + gebrek aan daglicht); 
5. het constructieprincipe. 

Deze aspecten maken van het bouwwerk een silo en/of verwijzen naar de waardevolle historie. 
Het behouden en ervaarbaar maken van deze essentie is dus cruciaal voor de tijdbestendigheid. 

GEBRUIKSWAARDE 
Het behouden en eventueel verhogen van de emotionele waarde verandert echter weinig 
aan de bescherming op de korte termijn; daarvoor moet de gebruikswaarde omhoog. De 
gebruikswaarde moet ervoor zorgen dat het bouwwerk beter geschikt wordt om menselijke 
functies te huisvesten. Het grote probleem is echter dat het emotionele kader erg beperkend 
werkt voor het creeren van gebruikswaarde. Een generiek gebouw dat eenvoudig van functie 
kan wisselen, welke bij nieuwbouw als tijdbestendig summum wordt gezien, is hierdoor 
nagenoeg onmogelijk. Vooral op het vlak van voldoende daglicht en uitzicht wordt dit lastig. Een 
dergelijke aanpak vraagt simpelweg om te veel aanpassingen, die meestal negatief uitvallen 
voor de emotionele waarde, terwijl deze in de toekomst misschien wel nooit gebruikt worden . 

Beter is het om ervoor te zorgen dat een geschikt programma, dat ook goed past binnen de 
omgeving, zo lang mogelijk kan blijven functioneren binnen dit kader. Het bouwwerk wordt 
dus bruikbaar gemaakt voor dat ene programma. Flexibiliteit en aanpasbaarheid binnen het 
ontwerp moeten er vervolgens voor zorgen dat dit programma zich lang kan blijven evolueren 
en dat er eveneens een betere basis voor eventuele toekomstige herbestemmingen ontstaat. 

Een opvallend gevolg hiervan is dat de gebruikswaarde, maar dus ook de tijdbestendigheid, 
afhankelijk wordt van de functie. Dit in tegenstelling tot veel tijdbestendige nieuwbouwprojecten 
waarbij men de functies juist zoveel mogelijk probeert los te koppelen van het gebouw. Een 
tijdbestendige functie is een functie die op een vaste locatie een lange levensduur kent . Het 
is een programma dat niet snel zal verhuizen of verdwijnen en in dit geval ook goed bij de 
silo's moet passen. De silo's en de functie moeten elkaar wederzijds aanvullen zodat een lange 
gezamenlijke levensduur mogelijk wordt. 

CONCLUSIE 
Doordat het emotionele kader van de suikersilo's een erg specifiek karakter heeft, is het 
niet goed mogelijk om de gebruikswaarde dusdanig te verhogen zodat het gebouw min of 
meer generiek wordt. In plaats daarvan is het beter om het bouwwerk goed bruikbaar en 
aanpasbaar te maken voor een geschikte functie en die functie i.c.m. het gebouw zoveel 
mogelijk t ijdbestendig te maken. Op deze manier wordt het mogelijk om de emotionele 
waardes beter te behouden zodat de bescherming ook op de lange termijn gegarandeerd blijft. 
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Fig. 69: Rondje Breda 

1. De OV-terminal vormt het hart van het 
stationskwartier. Het aankomstpunt van dE 
meeste toeristen. 

2. De singe/ op de plaats van de vroegere 
vestigingswerken. 

3. Het Park Valkenberg is openbaar park. 
Vroeger was het park de tuin van het 
kastee/ van Breda. In 1478 werd de naam 
Valckenberge voor het eerst genoemd. 

4. De oude binnenstad, welke met o.a. zijn 
authentieke gebouwen, kerken, straten, 
pleinen en structuren enkel historie 
uitstraalt. In 2009 voor twee jaar benoemc 
tot beste binnenstad van Nederland. 

5. De oude haven met bij het kasteel 
de granaat- & duiventoren en het 
Spanjaardsgat welke verwijzen naar de 
vroegere handels- en vestigingsstad. 

6. Het kasteel van Breda, vroeger bezit 
van de Baron en later de Nassaus, biedt 
nu onderdak aan de Koninklijke Militaire 
Academie. 

7. De spoorlijn die de handelspositie 
verbeterde en later samen met de Mark 
belangrijk werd voor de industrie. 

8. De silo's als iconen van de (suiker) 
industrie en nijverheid. De overgang van 
industrie naar intemationaal centrum kan 
met de juiste functie en een goed ontwerp 
zichtbaar gemaakt worden. 

9. Hoogstedelijk ontmoetingsruimte 
welke fungeert als stadspark en ruimtelijk 
podium voor festiviteiten. 

l 0. De Haven was belangrijk voor de 
industriele groei aan het begin van de 
20e eeuw. Representeert met het nieuwe 
kasteel de moderne kant van de stad. 

11. In 2010 zijn hier de oude fundamente1 
van het speelhuis gevonden. Binnen de 
nieuwe plannen zullen deze restanten een 
bijzondere plek in gaan nemen. 

12. Authentieke watertoren van Jr. P. 
Hornix, gebouwd in 1934 - 1935. Het was 
de 2e watertoren van Breda en fungeerde 
tijdens de 2e wereldoorlog als uitkijkpost. 

13. De Speelhuislaan was de vroegere 
golfbaan van het Speelhuis, eigendom var 
de Nassaus. Tijdens de industriele periode 
fungeerde deze laan als hoofdverkeerswef 
met goederenspoorlijn (nog zichtbaar). D< 
laan ontsluit de eerste arbeiderswijk van 
Breda, de Belcrum. 

14. De Stationslaan als mooie brede 
boulevard door het stationskwartier met 
(openbare) voorzieningen gerelateerd aar. 
het nieuwe hedendaagse centrum. 



ROUTE 
Het huidige sociaal cultureel imago van Breda is, zoals omschreven in de analyse, 
nauw gerelateerd aan de rijke historie met al zijn verhalen en periodes. Breda 
heeft een bourgondisch karakter en vormt hierdoor een ontmoetingsplaats waar 
gastvrijheid vanze/fsprekend is. Breda is echter meer dan dat en wil dit dan ook in 
de toekomst laten zien. Het "Rondje Breda" biedt hiervoor uitkomst. 

Breda is een handels- en vestigingsstad welke door de eeuwen heen verbonden is geraakt met 
het leger en in het verlengde daarvan met de Nassau's. Het kasteel Breda, voormalig domein 
van de Nassau's, biedt nog altijd huisvesting aan de Koninklijke Militaire Academie. Deze 
historie, de traditionele waarden en het Bourgondische karakter van Breda zijn nadrukkelijk 
verbonden aan de historische binnenstad. Hier zijn nog veel bouwwerken, symbolen en sporen 
terug te vinden, die gezamelijk het huidige verhaal en beeld van Breda vormen. Het verteld 
hoe de stad is ontstaan, hoe het is gegroeid en wat belangrijk is geweest. 

Zoals in de toekomst analyse is omschreven, heeft Breda de ambitie om in de toekomst een 
meer evenwichtigere, completere en internationalere stad te warden. Het sociaal cultureel 
imago van Breda moet daardoor aangevuld en meer gedifferentieerd warden. De spoorzone 
vormt het sleutelproject om dit te bereiken. Het gebied wordt complementair aan de binnenstad 
ontworpen en krijgt een eigentijds en hoogstedelijk karakter. 

Het verhaal dat nu ervaarbaar is voor de bezoekers, en waar het sociaal cultureel imago 
van Breda dus hoofdzakelijk aan verbonden is, loopt ongeveer tot het jaar 1870. De periode 
dat Breda zich ontdeed van de vestigingswerken. De industriele periode en de huidige 
ontwikkelingen komen hier nog niet in voor, terwijl deze fases het imago van de stad juist 
goed kunnen verbreden. 

Nu de industrie plaats maakt voor een nieuw centrum, wordt het mogelijk om ook deze periodes 
ervaarbaar te maken. Dit door middel van een nieuwe wandelroute, die naast de historische 
binnenstad ook het nieuwe centrum aan zal doen (fig. 69). Het verhaal en het imago van 
Breda warden hierdoor op een interessante manier verbreed . De route zal de belangrijke 
elementen, gebouwen en gebieden met ieder hun eigen verhaal en karakter, zoals vermeldt in 
de historische analyse, op een prettige manier aan elkaar rijgen. 

INTENTIE 
Vanuit tijdbestendig oogpunt zorgt de route ervoor dat de silo's, Breda, de spoorzone en de 
nieuwe functie sterk met elkaar verbonden warden. De silo's warden hierdoor beter verankerd 
in de stad wat de emotionele waarde ten goede zal komen. Daarnaast benadrukt de route de 
betekenis van de silo's en de industrie, waardoor de waardering in de toekomst zal toenemen 
en het imago van Breda verrijkt zal warden. De route draagt ook positief bij aan de ontwikkeling 
van de spoorzone. De route leidt namelijk hoofdzakelijk door gebieden en straten die als doel 
hebben om zich in de toekomst toeristisch te manifesteren, waaronder de Speelhuislaan en de 
Stationslaan. Door de route krijgen deze gebieden een impuls en zullen ze zich beter en sneller 
kunnen ontwikkelen. 
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FUNCTIE 
De nieuwe functie voor de silo's is een belangrijk onderdee/ binnen de casus, 
aangezien deze bijdraagt aan de tijdbestendigheid van het gehee/. De functie moet 
al/ereerst natuurlijk tijdbestendig zijn, maar moet logischerwijs oak passen binnen 
de silo's, aans/uiting vinden bij de route en het /iefst oak bijdragen aan de ambitie 
van Breda en het plangebied. ICCA Breda vormt de functie waarin al deze punten 
samenkomen. 

Dit internationale centrum voor hedendaagse kunsten (International Centre for Contemporary 
Arts) wordt de culturele tegenhanger van het WTC en zal dus (inter)nationaal cultuur uit gaan 
stralen en aantrekken. Door verbindingen aan te gaan met alle culturele instellingen in de stad 
en enkelen van buiten de stad zal het gebouw een verzamelpunt worden voor de culturele 
toerist. De hedendaagse kunst en cultuur van de stad worden hier gepresenteerd en geven 
een aanleiding tot verdere verrijking. Het gebouw maakt de versnipperde en ondergrondse 
hedendaagse cultuur zichtbaar en vindbaar: een culturele bevrijding. (fig. 70) 

ICCA Breda gaat een open relatie aan met de wereld van de kunsten, wetenschap, filosofie 
en politiek. Het wordt een vrijplaats waar conceptuele bewegingen in gang worden gebracht 
met vele initiatieven en interessante projecten tot gevolg. ICCA Breda wordt een podium op 
een uitgelezen plek waar muziek, beeldende kunst, theater, vormgeving, literatuur en filosofie 
gecreeerd, verzameld en gepresenteerd worden. 

Dit centrum voor de hedendaagse kunsten is de culturele trekker voor het plangebied en 
Breda, dat de andere, meer hedendaagse en experimentele kant van de stad laat zien . Dit 
gecombineerd met industrieel erfgoed zal het imago van Breda verbreden. 

ONDERBOUWING 
ICCA Breda komt goed tot recht op die locatie, omdat: 

• het een goede aanvulling op het Rondje Breda vormt. Het laat op de juiste plek binnen de 
route duidelijk de andere, hedendaagse, culturele kant van de stad zien; 

• de functie het internationale hedendaagse karakter van het plangebied goed representeert; 
• het centraal in het internationale centrum en nabij de oude binnenstad ligt. Hierdoor wordt 

optimaal geprofiteerd van alle stedelijke verkeersstromen; 
• het op loopafstand van de OV-terminal ligt, waar de meeste toeristen zullen arriveren en 

vertrekken; 
• de functie perfect aansluit bij en bijdraagt aan het omliggende culturele park welke gaat 

fungeren als stedelijk podium voor o.a. festivals en andere culturele activiteiten; 
• het ligt in een gebied met een rijk cultuurhistorisch verleden. Dergelijke gebieden vormen 

een ideaal decor voor cultuur gerelateerde instellingen. 

Naast dat de functie goed in de omgeving past is het nog belangrijker dat ICCA Breda als een 
van de weinig functies profijt heeft van de silo's. De silo's zijn namelijk unieke, herkenbare en 
historisch waardevolle bouwwerken welke de aandacht trekken binnen de stad. Een landmark 
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Door de versnipperde en ondergrondse culturele 
instellingen aan elkaar te koppelen, onstaat de benodigde 
kracht om (inter )nationaa/ cu/tuur uit te stralen en aan 
te trekken. 

Fig. 70: Doelstelling ICCA Breda 

0 
bv. Fundation COFF 
San Sebastian 

Prado Madrid 

Ooordat ICCA Breda een onderdeel gaat vormen van 
de culturele route en het nieuwe hedendaagse en 
internationale centrum wordt de functie goed verankerd 
in de stad. 



dat fascineert en nieuwsgierig maakt en binnen Breda zorgt voor herkenning en onderscheid. 
Het beleven van de silo's op zichzelf is daarom eigenlijk al een bezoekje waard. Dit zijn allemaal 
positieve eigenschappen waar culturele functies zich maar wat graag aan binden. Door deze 
meerwaarde zal de functie ook eerder de beperkingen van de silo's accepteren. 

Los daarvan past ICCA Breda goed in dit specifieke en gesloten gebouw. Veel programma
onderdelen zijn immers niet direct afhankelijk van daglicht en uitzicht. De ongebruikelijke 
silovorm is voor ICCA Breda een minder groot probleem, omdat dit het gebouw ook interessanter 
kan maken. 

PROGRAM MA 
Het program ma van het culturele centrum bestaat uit tentoonstell ingszalen, auditoria, horeca, 
winkels, een bibliotheek, ateliers, kantoorruimtes en ruimtes voor workshops en cursussen 
(zie PvE, pag. 84-85). Deze mix van cultuur, bedrijvigheid en uitgaan moet zorgen voor een 
levendig en interactief gebouw dat een brede doelgroep aanspreekt. ICCA Breda wordt flexibel 
zodat het naar gelang de omstandigheden van gedaante kan wisselen. Een gebouw dat dus 
constant in beweging is, met multifunctionele ruimtes, soms klein en intiem en soms groots 
en open. Een gebouw dat de creativiteit van de gebruikers in ieder geval niet in de weg staat. 

Een gedetailleerd programma van eisen is hierbij dus niet relevant. Het nieuwe ontwerp moet 
het bovengenoemde programma enkel op verschillende manieren goed kunnen huisvesten. 
De behoeftes aan daglicht en uitzicht zullen hierbij wel een bepalende rol spelen. Het is dus 
belangrijk om dit goed in kaart te brengen zodat hier bij het ontwerp rekening mee gehouden 
kan worden . Aan de hand van enkele referentieprojecten zijn globaal wat vierkante meters 
vastgesteld die als leidraad dienen voor het verdere ontwerp. De gebruiker is echter vrij om de 
oppervlaktes en indeling in de toekomst naar eigen wens te wijzigen. 

INTENTIE 
Doordat de functie perfect aansluit bij de silo's, de ligging, de culturele route, het plangebied 
en de ambitie van Breda, ontstaat er een goede basis voor een tijdbestendige functie. ICCA 
Breda heeft de stad en zijn bewoners iets bijzonders te bieden en te vertellen. Doordat alles op 
dit punt perfect samenkomt wordt de functie hier goed verankerd en zal deze gunstige locatie 
niet zomaar verruild worden. 

De tijdbestendige herbestemming wordt door de stabiele markt waarin ICCA Breda participeert 
verder versterkt. De behoefte aan dergelijke functies zal niet zomaar afnemen of verdwijnen, 
dit in tegenstelling tot kantoorruimtes of winkelruimtes waarbij de doorloopsnelheid relatief 
hoog ligt. 

Het openbare en toeristische karakter van ICCA Breda heeft daarnaast een positief effect op 
de emotionele waarde van het gebouw. De bezoeker krijgt hierdoor namelijk de kans om het 
gebouw beter te ervaren en te begrijpen. De silo's worden als het ware teruggegeven aan de 
bevolking van Breda. 

[Functie, gebruikte bronnen: 28, 32, 33, 36] 
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-Zalen 
Entree I hal I kaartverkooo 
Theater I conareszaal klein 12·2000) 
Reoetitieruimtes (verhuur) 
Kleedruimtes 

Publieksruimte 
Theatercafe (300ol 

Magazijn 
Opslag 

Bibliotheek 
Studiezaal 
Werkruimte 
Depot (16%) 

Restaurant 
Keuken 

Winkels fkleinschalia, soecialistisch) 
Desianwinkel 
Galerie 
Mode 
Fotostudio 

Bedriiven 
Ontwerobureau 
Reclamebureau 
Architectenbureau 
lnternetdesian 
Muziekstudio 
Uitaever 
kledinadesianers 

lnstellinaen 
Workshop 
Atelierruimte 

Publieksruimte 
Kantine 
Veraaderzalen 
Maaaziinen 

O.a. gebaseerd op referentieprojecten [28, 32, 33, 36] en neufert [11] 

Programma van eisen (m2 globaal en als referentie) 

200 onafhankeliik onafhankeliik 
500 qeen qeen 
180 onafhankeliik onafhankeliik 
60 qeen qeen 

250 onafhankeliik onafhankeliik 

aeen aeen 
1190 

600 onafhankeliik onafhankeliik 
300 onafhankeliik onafhankeliik 
100 onafhankeli'k onafhankeliik 
160 nee nee 

1160 

250 aewenst aewenst 
50 onafhankeliik onafhankeliik 

300 

onafhankeli'k onafhankeliik 
onafhankeli'k onafhankeliik 
onafhankeli'k onafhankeliik 
onafhankeli'k onafhankeliik 

a lia 
a lia 
a lia 
a lia 
a lia 
a lia 
a lia 

onafhankeli'k onafhankeliik 
gewenst onafhankeliik 

aewenst laewenst 
onafhankeliik onafhankeliik 
aeen 1aeen 

2650 
5300 



Tentoonstellin szalen 
Entree I hal I kaartverkoo 200 onafhankeli'k onafhankel i"k 
Tentoonstellin szalen 2300 onafhankeli'k onafhankeli'k 

Publieksruimte 
Ver aderzalen 2 140 onafhankeli'k onafhankeli'k 

160 onafhankeli'k ewenst 
Museumwinkel 120 onafhankeli'k onafhankeli'k 

De ot 
De ot 16% 370 nee nee 

3290 

300 a 
60 onafhankeli'k 
50 ewenst ewenst 
50 nee nee 

460 
3750 

Fig. 71 - 76: Programma van eisen visueel 
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Huidig beeld ---------------------------------~ Toekomst I ontsnapt beeld 
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1. 

2. 

J. 

4. 

Fig. 77: Concept visueel: Escape 



CONCEPT 
Escape: ontsnappen gebeurt ergens aan of uit, waardoor er een duidelijke relatie 
ontstaat tussen de oude en nieuwe situatie en het verleden en het heden. Ontsnappen 
symboliseert daarmee ook een overgang. 

Ontsnappen klinkt door in alle hoeken van het project en vormt daarmee de rode draad. Het is 
daarom het idea le ontwerpconcept. Door ontsnappen bij het ontwerp centraal te stellen, wordt 
er vanuit verschillende oogpunten een duidelijk statement gemaakt: 

1. de stad bevrijdt zich van de centrumindustrie om plaats te maken voor een nieuw stedelijk 
centrum dat complementair is aan de binnenstad. Een ontsnapping kan deze overgang goed 
symboliseren, waardoor het geheel een duidelijk statement maakt binnen het verhaal, de 
route en de stad; 

2. het ontsnappen aan het oneerbiedig slopen van bijna-monumenten vormt de aanleiding 
voor het afstuderen; 

3. de hedendaagse cultuur bevrijden van het versnipperde en ondergrondse karakter. 
ICCA Breda koppelt deze instellingen aan elkaar en aan een culturele route waardoor de 
creatieve kant van de stad beter zichtbaar en ervaarbaar wordt. Breda krijgt de potentie 
(inter)nationaal hedendaagse cultuur uit te stralen en aan te trekken. Het sociaal cultureel 
imago van Breda wordt door ICCA Breda en de route flink verbreed, waardoor de stad zich 
kan bevrijden van het huidige sociaal cultureel imago; 

4 . ontsnappen uit het emotionele kader dat de kracht, robuustheid, geslotenheid en 
schaalloosheid van de silo's symboliseert. Dit om het bouwwerk bruikbaarder te maken 
zonder de essentie van het gebouw te verliezen. Van binnen wordt dan ontsnapt aan het 
opgesloten karakter, dat is ontstaan door het gebrek aan daglicht en uitzicht. Door hier een 
ontsnapping te symboliseren wordt de beleving van deze essentiele silokenmerken alleen 
maar versterkt. 

INTENTIE 
Het concept moet ervoor zorgen dat de specifieke en essentiele kenmerken van de silo 
benadrukt worden terwijl er toch extra gebruikswaarde wordt gecreeerd. Dit kan omdat het 
ontsnappen zelf laat zien waar men aan of uit ontsnapt waardoor deze kenmerken extra 
verduidelijkt word en. 

Het concept staat daarnaast symbool voor de overgang van de industriele periode naar 
internationale periode. Het ontwerp kan hierdoor ook vanuit dit oogpunt een icoon voor de 
stad worden . Het laat binnen het verhaal van de stad en de route namelijk duidelijk zien welke 
verandering het plangebied heeft doorgemaakt. 

Dit concept maakt het dus mogelijk om zowel gebruikswaarde als emotionele waarde toe te 
voegen aan het ontwerp. 
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1. II I 11 II I II 
Bestaande situatie met a/le secundaire en tertiaire 
onderdelen. 

2 . 

De suikersilo's terugbrengen tot de essentie. Alie 
secundaire en tertiaire elementen warden verwijderd, 
waardoor meer gebruikswaarde ontstaat zonder de 
emotionele waarde aan te tasten. 

De ingeklemde inhoud van de silo 's wordt in solide 
volumes omhoog geduwd/getrokken. Deze inhoud komt 
hierdoor boven de krachtige en gesloten gevel uit en 
is daarmee bevrijdt van het emotionele kader. Al het 
daglicht en uitzicht in het bovenste dee/ komt vervolgens 
de gebruikswaarde weer ten goede. 

Fig. 78: Aanpak visueel 

' 

Een ingeklemd object kan het eenvoudigst 
loodrecht op de inklemming bevrijdt 
warden. 

Fig. 79: Bevrijden van inklemming 



AANPAK 
Het idee is om de inhoud van de silo's naar boven te laten ontsnappen. De inhoud 
wordt in solide volumes naar boven gedrukt waardoor deze boven de gesloten gevel 
uitkomen. De volumes maken zich hier los van het emotionele kader en zijn dus 
bevrijd. 

Een ontsnapping op deze manier, aan deze zijde, vormt een logische oplossing. Gevoelsmatig, 
maar ook theoretisch gezien, is dit namelijk de zwakste plek van een silo en iedere andere 
cilindervorm. Een object dat wordt ingeklemd is namelijk het eenvoudigst loodrecht op de 
inklemming te bevrijden (fig. 79). Deze ontsnapping benadrukt meteen het principe en de 
kracht van de silowand, evenals de verticaliteit van de silo, die door deze verticaal georienteerde 
ontsnapping wordt versterkt. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt levert naar boven ontsnappen ook voordelen op. Het 
versterkt de landmark-waarde en biedt daarmee weerstand tegen de toekomstige hoogbouw 
(tot 70m) aan de overzijde van de Mark. Functioneel krijgt ICCA Breda ook duidelijk een eigen 
gezicht en ontstaan er ruimtes die profiteren van veel daglicht en een prachtig uitzicht over de 
stad. Dit zal, in contrast met de ruimtes in de silo, zeker een gevoel van bevrijding oproepen. 

Deze ontwerpstrategie houdt de ontsnapping dus redelijk rechtlijnig en daarom goed begrijpbaar. 
Deze duidelijke eenzijdige ontsnapping creeert intern goede mogelijkheden wat betreft routing 
en gebruik van daglicht en zicht om het concept te versterken. Men kan namelijk ontsnappen 
naar het licht van en het zicht op de hemel. Het ontwerpconcept staat in het teken van een 
richting, namelijk omhoog. 

BASIS 
Om deze ontsnapping mogelijk te maken en om meer gebruikswaarde te creeren, dient het 
gebouw eerst teruggebracht te worden tot de basis. De gebouwonderdelen die niet bijdragen 
aan de essentie van de silo's kunnen verwijderd worden zonder de emotionele waarde aan 
te tasten. Alie secundaire en tertiaire onderdelen, zoals beschreven in de analyse, zijn 
daarom verdwenen. Ook het dak en de concentrische ringen zijn verwijderd voor een hogere 
gebruikswaarde. 
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Fig. 80: Vormenstudie naar een dynamische samenstelling/bevrijding van volumes 

Golven 

Verschillende 
hoogtes 

Roteren 

Aan de hand van verschillende dynamische ontwerpstrategieen is onderzocht welke variant het duidelijkste een beweging uit de silo symboliseert. 
Eveneens diende de essentie (de silo die al/es bij elkaar houdt) versterkt te worden. De onderstreepte variant bood de beste uitgangspunten en is 
uiteindelijk geevolueerd naar de onderstaande variant (fig. 81). Bij deze variant wordt de silovorm duidelijker gevolgd, wat de relatie tussen de silo en 
de inhoud beter benadrukt. 

___________ ,.. 

Fig. 81: Stap 1 - De inhoud wordt in solide volumes omhoog gedrukt 



ONTWIKKELING 
Binnen het ontwerp moeten het concept en de essentie goed zichtbaar en ervaar 
gemaakt worden. Deze aspecten geven het gebouw namelijk zijn waarde en betekenis 
en maken het voor de bezoeker een interessant object. 

VOLUMES 
Om het concept te verduidelijken is er gekozen voor een vorm waarbij verschillende volumes 
met telkens een andere hoogte uit de silo's worden gedrukt. Hierdoor ontstaat een dynamisch 
beeld dat duidelijk een verticale beweging uit de silo laat zien. Als men het "ontsnappen" en 
het "eruit drukken" wil symboliseren kan men namelijk niet om een dynamisch ontwerp heen. 

Alie volumes bij elkaar volgen aan de buitenzijde de cilindervorm, zodat duidelijk wordt dat 
de inhoud door de silo's is gevormd en daar logischerwijs ook uit tevoorschijn komt. Dit in 
tegenstelling tot het toepassen van andere vormen waarbij het lijkt alsof er losse elementen 
in zijn geplaatst. Aan de binnenzijde worden de volumes echter op een orthogonale manier 
verdeeld en naast elkaar omhoog geschoven, zodat er een contrasterende situatie ontstaat. 
Dit om zowel buiten als binnen de gebogen wanden van de cilinders te benadrukken. Tevens 
ontstaan er hierdoor plattegronden die meer bruikbaarder zijn omdat er minder vreemde 
hoeken zijn. 

De volumes hebben allemaal dezelfde hoogte als de silo. De afstand waarmee een volume 
boven de silo uitsteekt wordt dus ook aan de onderzijde onttrokken . Hierdoor ontstaat onderin 
de silo een grate bijzondere ruimte waarin het concept ook duidelijk terug te vinden is. 

De volumes zelf zijn onderverdeeld in ontsluitingvolumes (blauw, fig. 83) en vrij indeelbare 
volumes ( oranje, fig. 83). Het ontsluitingsvolume verzorgt de horizontale en verticale ontsluiting 
tussen de vrij indeelbare volumes. De vrij indeelbare volumes worden door verschillende 
vloervelden verdeeld in grate flexibele ruimtes boven elkaar. Deze ruimtes kunnen afhankelijk 
van het pragramma vrij ingevuld worden. 
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1. De volumes jaqeklemd tussen de sjtowanden 
Conceptmatig heel interessant, al/een gaat de gevel 
hierdoor oak de verticale krachten afdragen wat de 
essentie te niet doet. Constructief eveneens lastig 
uitvoerbaar, aangezien de silowand hier niet voor 
ontworpen is. 

2 . De volumes oo meerdere kolommen zetten De verticale 
krachten warden hierdoor netjes naar de silovloer 
afgevoerd. Gevoefsmatig zijn er echter niet echt 
horizontale krachten. De sifowand heeft bij deze variant 
dus zijn constructieve functie verloren. 

]. De yolumes OD eeo eoke/e kolom (of maximaa/ twee 
ko{ommen) zetten Dit zorgt gevoelsmatig voor 
instabiliteit op het punt waar het kolom het volume raakt. 
Door de kolom ook uit het hart ze pfaatsen kan dit ex tra 
benadrukt warden. De silowand vangt de horizontale 
krachten, welke door de instabiliteit ontstaan, op. De 
verticale krachten warden door middel van de kolom 
afgevoerd naar de vloer. 

4. De volumes op f?l:n enkele scbeve kolom zetteo 
Door de scheefstand ontstaat er nag een extra vorm 
van instab;fiteit in relatie tot variant 3, waardoor de 
horizontale krachten beter benadrukt warden. 

5. De volumes OD eea enkefe scbeve kolom zetten (variant 
4) en dnaen tussen de :;Ho wand en de volumes plaatsen 
De ringen tussen de silowanden en de volumes maken 
de horizontale krachten beter ervaarbaar. Beide 
krachtsvormen hebben nu een eigen element met 
bijbehorende richting. Eveneens verduidelijken de ringen 
dat de volumes niet aan de wand hangen. 

Fig. 82: Studie naar constructieprincipe 

f--

Oranje: vrij-indeelbaar-vo/ume, blauw: ontsluitingsvolume 

Fig. 83: Stap 2 - Toevoegen scheve kolommen en ringen 



KOLOMMEN 
Bij nagenoeg alle referentieprojecten worden de vloeren aan of tussen de wanden gehangen. 
Hierdoor wordt de constructie van de silo anders gebruikt dan deze oorspronkelijk bedoeld is. 
De vloer met fundering draagt namelijk de verticale krachten af, terwijl de wand de horizontale 
krachten dient op te vangen. Dit constructieprincipe vormt de basis voor iedere silo. De 
constructie is tenslotte de silo. Door dit niet goed zichtbaar te maken of gewoon compleet te 
negeren wordt de werking en essentie van de silo verkwanseld. 

Binnen dit ontwerp wordt het constructieprincipe inzichtelijk gemaakt door scheve kolommen 
onder de volumes en ringen tussen de silowand en de volumes. Door de enkele constructiekolom 
onder ieder volume een beetje scheef en uit het hart te plaatsen ontstaan er zichtbaar en 
gevoelsmatig horizontale krachten op de silowand. Iedereen voelt namelijk aan, dat als je 
de silowand weghaalt, de volumes uit elkaar zullen vallen. De silowand zorgt er dus voor dat 
de volumes bij elkaar en stabiel blijven. De verticale krachten worden zoals het hoort via de 
kolommen naar de vloer en de fundering afgevoerd. 

RINGEN 
De ringen verplaatsen de horizontale krachten van de volumes richting de wand en maken ook 
duidelijk dat de volumes niet aan de silowand hangen. Dit versterkt de essentie en het concept. 

Binnen het ontwerp worden de ringen gebruikt als onderdeel van de ontsluiting, waardoor 
ze de cilindervorm met die eindeloze wand ervaarbaar maken voor de bezoekers. Daarnaast 
maken de ringen het mogelijk om jezelf tussen de volumes en de silowand te begeven, zodat 
men het concept beter en vaker kan waarnemen. Ook het uitzicht van boven op de open ruimte 
onderin de silo, dat is ontstaan door het omhoog bewegen van de volumes, wordt hierdoor 
mogelijk. Evenals het rondom uitzicht over de stad op de bovenste ring. 
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Fig. 84-86: Atrium en glazen vloer in ontsluitingsvolumes 
Oranje: dag/icht dat zonder glazen vloer verloren zou gaan 

Referenties (Kerk & Pantheon) 

Lichtpatroon dat ontstaat door de openingen in de silowand in een 
verder overwegend donkere ruimte (in werkmaquette) 

Fig. 87-89: lnvallend licht entreeplein Fig. 90: Stap 3 - Openingen silowand en materialisatie 



DAGLICHT & UITZICHT 
Het ontbreken van daglicht en uitzicht zijn een essentieel kenmerk aan de binnenzijde van 
iedere silo . De silo's zijn van binnen namelijk geheel danker en zorgen hiermee voor een 
bepaalde mystiek, welke eveneens zorgt voor het opgesloten gevoel. 

Dit gebrek aan daglicht en uitzicht maakt licht en uitzicht juist zo aantrekkelijk en bruikbaar. Het 
kan namelijk optimaal ingezet warden voor het concept Escape. Als men probeert te ontsnappen 
uit een benarde positie doet men dit vrijwel altijd richting het licht. Licht representeert buiten 
en buiten betekent vrijheid . Je zou dit haast een onderdeel van het menselijke instinct kunnen 
noemen . 

Het daglicht en zicht dienen de ontsnapping naar boven te leiden en de essentie van het 
opgesloten gevoel te versterken. Het zicht op de heme! en het daglicht moet de bezoeker 
omhoog laten bewegen, waar ze bevrijd warden en kunnen genieten van veel uitzicht en 
daglicht. Dus hoe hoger de bezoeker in het gebouw komt, hoe lichter en vrijer het karakter 
dient te warden. De onderstaande stappen zijn gezet om dit te bereiken. 

Atria & glazen vloeren 
Om de ontsnapping ervaar te maken wordt de weg van de bezoekers naar boven gedreven 
door het licht van en het zicht op buiten. Om deze natuurlijke drang bij de bezoekers aan te 
spreken bezitten alle verticale ontsluitingsvolumes grate atria. Deze atria laten het hemellicht 
verder doordringen in het gebouw, maar bieden door hun verticale orientatie bovenal al laag 
in het gebouw zicht op de Nederlandse hemel. Hierdoor is de ontsnappingsrichting meteen 
duidelijk. (fig. 84) 

De vloeren in deze ontsluitingsvolumes zijn uitgevoerd in ondoorzichtig glas, welke wel een 
groot gedeelte van het licht doorlaat, maar mensen met hoogtevrees niet afschrikt. Door deze 
vloeren zal het daglicht net iets dieper de silo's indringen. (fig. 84-86) 

Openingen silowand 
Om de route kracht bij te zetten warden in de silowand enkele openingen gemaakt van 2x2m 
(fig. 90) . Deze bieden vanaf de ringen eveneens een uitzicht over de stad, alleen een stuk 
lager en een stuk minder weids. De openingen laten een kleine bundel daglicht binnen welke 
op de vloeren en wanden onder de volumes en tussen de volumes en de silowand een patroon 
aftekent in de verder overwegend donkere ruimtes. Het daglicht zal de bezoekers nieuwsgierig 
maken en ze richting het raam met uitzicht leiden. Vooral in de open ruimte onder de volumes 
(het entreeplein) zorgen deze lichtbundels voor een mooi effect. (fig. 87 -89) 

Gradatie: kleuren & materialisatie 
Kleur is onlosmakelijk verbonden met licht. De kleur van een oppervlak wordt namelijk bepaald 
door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst. Buiten dat heeft kleur 
ook invloed op ruimtelijke ervaarbaarheid. Zo kan men een ruimte met weinig licht door lichte 
kleuren of materialen lichter laten lijken dan deze in werkelijkheid is. Binnen dit ontwerp 
warden kleuren gebruikt om bepaalde gevoelens bij de bezoekers te versterken. Het concept 
en de essentie kunnen hierdoor krachtiger worden neergezet. 
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Fig. 91: Studie naar openingen silowand 
Uitgeklapte si/owand met tussen iedere steunbeer enke/e verschillende varianten en configuraties. Alleen vierkante of ronde vormen komen in aanmerking, 
aangezien deze van zichze/f schaa/- en richtingsloos zijn. 
1. Grote openingen: schaal/oos, richtingsloos en rustig, maar niet echt ges/oten. 
2. Geclusterde vierkante raampartijen : rustig, schaal/oos, richtings/oos en redelijk gesloten door de configuratie. Laat de kracht van de gevel goed zien. 
3. Geclusterde raampartijen: duidelijke richtingen en minder schaal/oos. 
4. Wildverband: duidelijke richtingen en erg druk. 
Vierkant geniet hierbij de voorkeur omdat deze meer licht en zicht bieden bi} deze/fde hoogte en breedtematen. Variant 2 tast de essentie van de silo het 
minste aan en is daarom toegepast binnen het ontwerp. 

Fig. 92 - 93: Materialisatie en visualisatie Fig. 94: Stap 3 - Openingen silowand en materialisatie 



Met de juiste kleuren en materialisatie is een duidelijke gradatie aangebracht: 

1. De materialen en afwerking van de silo zelf zullen hun donkere en grauwe karakter zoveel 
mogelijk behouden. Ook bij nieuwe materialisatie, welke als onderdeel van de silo worden 
gezien, wordt dit karakter nagestreefd . De ruimtes lijken hierdoor kleiner en donkerder 
dan ze in werkelijkheid zijn en het invallende licht zal zich duidelijker aftekenen als bundel. 
Dit karakter zal vooral in de grote open ruimte onder de volumes, het entreeplein, goed tot 
uiting komen. Hier zal het opgesloten gevoel en het oorspronkelijke karakter van de silo's 
dus door het kleur- en materiaalgebruik worden versterkt. 

2. Het deel van de volumes dat zich nog in de silo bevinden worden daarentegen zo licht 
gekleurd mogelijk uitgevoerd. Dit om het contrast tussen de bestaande silo en de nieuwe 
volumes te versterken (fig. 93). Het doel hierbij is dat men via verschillende volumes 
omhoog, naar het licht, wordt geleid. Door de lichte kleuren zal het gevoel van licht bij de 
ontsluitingsvolumes versterkt worden, zeker in vergelijking tot de grauw gekleurde silo 
zelf. De lichte kleuren i.c.m de glazen vloeren zullen daarbij het hemellicht van boven via 
de atria verder naar binnen weerkaatsen . Aan de binnenzijde van de volumes kunnen de 
gebruikers echter wel de sfeer creeren die zij zelf ambieren. 

3. Het deel van de volumes dat boven de silowand uitkomt is bevrijdt van het gesloten 
kader en kan daardoor veel daglicht vangen en uitzicht bieden. De wanden zijn hierom 
volledig uitgevoerd in glas, zodat er daglicht in overvloed is. Om de volumes een geheel 
te laten lijken en oververhitting te voorkomen zijn de glazen gevels gezeefdrukt met een 
perforatiepatroon in dezelfde kleur als de volumewanden in de silo. Hierdoor lijken de 
glazen wanden van ver af, net als de wanden in de silo, gesloten (fig. 92). Een horizontale 
strook zonder zeefdruk zorgt op iedere verdieping voor weids uitzicht en laat aan de 
buitenzijde de menselijke maat zien. 

De gradatie zorgt ervoor dat, naarmate je hog er komt in het gebouw, het geheel een lichter en 
gevoelsmatig vrijer karakter krijgt. [2J 

OPENINGEN SILOWAND 
De openingen zetten aan de binnenzijde de weg naar boven kracht bij, daarnaast dienen ze 
vanaf de buitenzijde het concept . De ramen laten namelijk zien water van binnen gebeurd: de 
volumes zijn omhoog gedrukt en steken er dus niet zomaar bovenuit. 

De ramen zijn zo vormgegeven en gepositioneerd dat het gesloten, schaalloze en krachtige 
karakter van de silo zoveel mogelijk behouden blijft. Door vier relatief kleine vierkante ramen 
van 2 bij 2m op gelijke afstand van elkaar, in een vierkant te clusteren, ontstaat er geen 
richting en blijft het geheel erg gesloten en krachtig in tegenstelling tot een grote opening. Het 
heeft traliewerkeffect wat uitstraalt dat de gevel te krachtig is en dat de inhoud gevangen zit. 
De hoeveelheid raameenheden is daarbij tot een minimum beperkt, zodat er overwegend een 
gesloten en rustgevende gevel overblijft. Ook de verdiepingen, die refereren aan de menselijke 
maat, zijn hierdoor niet op het eerste gezicht te achterhalen. (fig. 94) 

De ramen zijn middels roedes verdeeld in kleinere vierkante raampjes, welke het krachtige 
opgesloten beeld zowel van buiten als van binnen versterken (fig . 93). De roedes symboliseren 
de ondoordringbare wapening welke de oorspronkelijke kracht van de silowand vormt. 
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Fig. 95: Entree varianten 

1. Entree op dezelfde 
manier als de openingen 
in de si/owand. De entree 
vie/ hierdoor weg in het 
geheel, waardoor het geen 
prominente positie innam 
binnen het ontwerp. Deze 
variant was dus te klein en 
te onopvallend. 

2. De entree is ontstaan 
door de plint omhoog 
te trekken. De entree 
is hierdoor groot en te 
onderscheiden van I niet 
confronterend met de 
openingen in de si/owand. 
De geslotenheid van 
siloruimte is echter we/ 
benadeeld en het onscheid 
tussen de plint en de silo 
vervaagt. 

3. 

···· - ... .. 

Fig. 96: Entreebenadering en koppeling silo's 
Doordat je de si/oruimte van onderen benaderd blijft de kracht ei 
ges/otenheid van de siloruimte in tact en wordt het zicht van d• 
bezoeker rechtstreeks op de omhoog gedrukt volumes gericht. 

De route naar de top is 
niet rechtlijnig, maar 
vraagt om wisseling 
van ontsluitingsvo/ume, 
waardoor de bezoeker 
midde/s een "zoektocht" 
het gebouw beter kan 
ervaren. 

Fig. 97: Stap 4 - Entree, route en koppeling silo's 



KOPPELING SILO'S 
De twee silo's zijn aan elkaar verbonden door middel van twee loopbruggen welke aansluiten 
op de eerste en derde ring van onderen. Ook de plinten van beide silo's zijn met elkaar 
verweven, waardoor de silo's visueel als ook functioneel weer een eenheid vormen. In de 
oorspronkelijke situatie waren de silo's namelijk ook verbonden middels een loopbrug en een 
technische ruimte op dezelfde locatie . Door deze verbindingen kunnen de bezoekers zich van 
de ene naar de andere silo verplaatsen zonder eerst naar beneden en via buiten te moeten. 
(fig . 96 - 97) 

Er is gekozen voor een vorm waarbij de plinten als het ware in elkaar overlopen zodat de 
gebogen vormen van de plinten worden benadrukt. De silo's komen nu gezamenlijk op een 
plint of sokkel te staan, waardoor er duidelijk een eenheid ontstaat zonder het beeld van de 
twee afzonderlijke cilinders aan te tasten. 

ENTREE 
De entrees zijn ontstaan door de plint op drie strategische plaatsen verticaal af te snijden, 
zodat de oorspronkelijke siloruimte van onderen wordt geopend (Fig. 95, variant 3). De 
silowand kan hierdoor in tact blijven, waardoor de kracht en geslotenheid behouden kunnen 
blijven. Daarnaast dient de entree relatief groot en van a lie kanten zichtbaar te zijn. Een kleine 
of normale entree zou door de schaal van het gebouw niet opvallen. 

Vanuit deze inkeping komen de bezoekers door middel van een trap uit op het entreeplein waar 
men de receptie van ICCA Breda vindt. De siloruimtes worden dus van onderen benaderd (fig. 
96), waardoor ieders blik precies op de kern van het concept wordt gericht : de verschillende 
volumes die omhoog gedrukt worden door kolommen, zodat deze aan de bovenzijde worden 
bevrijdt van het knellende kader. 

ROUTING 
De routing door het gebouw is eveneens van belang voor het concept. De route wordt, zoals 
al eerder vermeld, begeleid door de kleur- en materialisatiegradatie, het binnenkomende 
daglicht en het zicht op de hemel in de ontsluitingsvolumes. De route is ook ontworpen als 
een zoektocht, zoals dat hoort bij een ontsnapping. Er is geen directe weg naar buiten of de 
top, men heeft daar twee of drie ontsluitingsvolumes voor nodig (fig. 97) . Door het concept 
verschijnen en verdwijnen er telkens volumes wanneer men een verdieping omhoog of omlaag 
gaat. De plattegrond is dus telkens anders samengesteld waardoor de bezoekers gedwongen 
worden om het gebouw te ontdekken. De essentie van de silo's en het concept kunnen hierdoor 
beter tot hun recht komen. 

Het gebouw is echter niet ontworpen als een doolhof. De werking van het gebouw blijft door de 
heldere en consequente plattegrond, zoals te zien in fig. 103 (pag. 108-109), goed begrijpbaar 
voor de bezoekers. 
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Fig. 99: Aanzicht westzijde (rechts) 
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Instellfngen 

Bedrijvigheid Atellers 

Winkels 

Fig. 100: Programmaverdeling silo's (dik gedrukte tekst is hoofdprogramma van de kleur) 



ONTWERP 
De doorsneden en plattegronden geven gezamenlijk een goed inzicht in de werking 
van het ontwerp en de routing door het gebouw. Vooral de gebruikswaarde die 
benodigd is om het gebouw goed tijdbestendig te herbestemmen komt hieruit naar 
voren. Flexibiliteit en het loskoppelen van verschillende /agen vormen de basis. 

DOORSNEDEN 
Functieverdeling 
De gradatie in het ontwerp, welke ontstaat door kleuren, licht en zicht, is van groot belang voor 
de functieverdeling binnen het ontwerp. Functies die daglicht en uitzicht wensen zullen bovenin 
het gebouw worden geplaatst, zoals kantoren, ateliers en sommige vormen van horeca. De 
overige functies, waarbij daglicht en uitzicht minder van belang zijn, zullen in het onderste 
deel van de volumes, welke zich binnen de silowanden bevindt, vestigen. Denk hierbij aan 
tentoonstellingszalen, auditoria, bibliotheken, horeca, winkels en werkplekken. Het onderste 
gedeelte, dat zich onder de volumes bevindt, gaat dienst doen als entreeplein en laat de 
oorspronkelijke silo's in hun zuiverste vorm zien. 

Hoe de functies verder verdeeld worden is hoofdzakelijk aan de gebruiker zelf. Men kan er 
voor kiezen om de kantoren en bedrijven als privaat te zien en af te schermen van de rest, 
door bijvoorbeeld een bovenkant van de volumes hiervoor te reserveren, of men verweeft 
deze gewoon met de rest van ICCA Breda. Hetzelfde geldt voor de tentoonstellingszalen . Men 
kan het onderste gedeelte van een silo compleet inrichten als museum met daarboven horeca, 
ateliers en winkeltjes gerelateerd aan dit museum. De andere silo kan dan meer gericht worden 
op de zakelijke kant met auditoria, bibliotheek, horeca en kantoren. Op deze manier maak je 
een duidelijke functionele scheiding in een publieke en zakelijke silo met enkele overlappingen 
die mogelijk worden gemaakt door de verbindingen tussen de silo's. Belangrijk is in ieder 
geval dat het voor de bezoekers mogelijk blijft om tot boven de silo's uit te kunnen stijgen. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de tweede variant aangezien dit praktischer is voor 
de verschillende types bezoekers en gebruikers. Daarnaast kan er op deze manier een betere 
beleving van het concept tot stand worden gebracht. 

Verdiepingshoogte 
De totale hoogte van een volume is 40m, dit is door middel van het flexibele Slimline 
vloersysteem verdeeld in 8 verdiepingen van Sm hoogte. De vrije hoogte van een ruimte komt 
hierdoor uit op ongeveer 4,4m. Dit is een geschikte maat voor de meeste programma's binnen 
de functie. De hoogte van het entreeplein wordt bepaald door de hoogtes waarmee de volumes 
omhoog gedrukt zijn, dit zal verschillen tussen de 6 en 26m. 

Ringen 
De ringen, die in de plattegrond fungeren als ontsluiting, zijn geplaatst om de twee verdiepingen. 
Op deze manier heeft iedere ring iets unieks te bieden en blijft het interessant om een rondgang 
te !open en de silo en het concept te ervaren. Zo bieden de ringen op verschillende plaatsen 
uitzicht over de stad, fungeren ze als balkon voor het entreeplein, verbinden ze middels een 
loopbrug de twee silo's aan elkaar of ontsluiten ze simpelweg de programma's. 
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Begane grond 
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2e verdieping 

Je verdieping 

Fig. 103: Plattegrondminiaturen 
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Be verdieping 

9e verdieping 

1 Oe verdieping 

11 e verdieping 

12e verdieping 

l Je verdieping 

De miniaturen laten zien hoe het ontwerp, en dan vooral de volumes en 
routing, zich manifesteren binnen het ontwerp. Naarmate men hoger 
komt in de silo's zien men steeds meer volumes in de plattegronden 
verschijnen. Pas wanneer de volumes boven de silo's uitkomen, 
neemt dit weer langzaam af. De danker grijze volumes vormen de vrij 
indeelbare volumes. Oranje laat de ontsluitingvolumes en ringen zien . 
Doordat het ontsluitingsvolume waar men begint aan de route op de Be 
verdieping vanuit conceptueel oogpunt ophoudt, dient men gebruik te 
gaan maken van een ander ontsluitingsvolume om de top te berieken. 
De beoogde zoektocht wordt hiermee gerealiseerd. Men kan van de ene 
naar het andere ontsluitingsvolume middels een van de r ingen of met 
behulp van een route door de volumes, welke door de gebruiker kan 
warden gerealiseerd. 
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De technische ruimtes zijn 
gepositioneerd onder de 
leidingschachten en bieden veel 
ruimte, waardoor uitbreiding in de 
toekomst eenvoudig moge/ijk is. 
Eventuele restruimte kan eenvoudig 
a/s magazijn gebruikt worden. 

\ I I 

fietsenstalling 

I I \ 

Bezoekers die slecht ter been zijn 
kunnen vanuit hier middels de lift 
aan de route beginnen. Ook goederen 
vinden via hier de weg naar boven. 

Fig. 104: Begane grand 

Dit onderdeel verbindt de twee 
entreepleinen met elkaar en biedt 
ruimte aan openbare toiletten welke 
bij festiviteiten of door parkbezoekers 
gebruikt kunnen worden. 

De fietsenstalling biedt bezoekers van 
het park en ICCA Breda de kans hun 
fiets veilig te stallen. Men kan gewoon 
met de fiets door de hoofdentree naar 
binnen. 

• 

• 

De entree wordt gevormd door de plint 
op strategische plaatsen verticaal af te 
snijden, waardoor aansluiting wordt 
gevonden op de route en belangrijke 
aankomstwegen. De typerende vorm 
van de entree maakt de ingang vanaf 
a/le zijdes vindbaar. 

• \ 
fietsenstalling 

• • • 
• 

De wanden tussen de bestaande 
kolommen dienen de grote belastingen 
van de vrij indeelbare volumes, 
die via de grote scheve kolommen 
naar beneden komen, te verdelen 
over twee bestaande poeren met 
paalfunderingen. Een paalfundering is 
hier namelijk niet sterk genoeg voor. 



PLATTEGRONDEN 
Begane grond 
Men betreedt het gebouw op de begane grond door middel van een entree die is ontstaan door 
het verticaal afsnijden van de plint. Men komt dan binnen in de ruimte onder de oorspronkelijke 
silo. Deze ruimte staat vol met kolommen die de oorspronkelijke belasting op de bovenliggende 
silovloer moesten afdragen naar de fundering. Vanuit deze ruimte kan men met een trap 
omhoog naar de siloruimte die nu dienst doet als entreeplein voor ICCA Breda. 

Naast de trap richting het entreeplein zal de verdieping hoofdzakelijk dienst gaan doen als 
technische ruimte, bewaakte fietsenstalling en openbare toiletten. De fietsenstalling en 
toiletten kunnen zowel gebruikt worden door de bezoekers van het park als voor bezoekers aan 
ICCA Breda. Op deze manier wordt optimaal ingespeeld op de omgeving, de culturele route en 
het fietspad welke naast het gebouw loopt. 
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De entreepleinen warden gevormd 
door grote open ruimten welke zowel 
door het omliggende park als ICCA 
Breda gebruikt kunnen warden voor 
beurzen, tentoonstellingen, festivals, 
e.d. Het entreeplein van de kleine silo 
meet ongeveer 900m2 en die van de 
grote silo 1320m2. 

Per silo raakt een ontsluitingsvo/ume 
de silov/oer. Dit volume vormt 
daarmee de entree van ICCA Breda. 
De receptie is daarom in dit meubel 
geplaatst. 

Fig. 105: le verdieping: entreep/ein 

De g/azen vloer geeft van onder de 
siloruimte, bij de entree, zicht op de 
interne ruimte en het concept. 

··. 

Via de drie grate trappen komt 
men uit in de si/oruimte, o~ewel 

het entreeplein. fvlen benaderd de 
si/oruimte dus van onderen waardoor 
het concept goed tot z'n recht komt 
en de oorspronkelijke si/owand niet 
"geopend" hoe~ te warden. 

,· 

~--·~ 

De scheve kolommen en de 
verschillende hoogtes onder de 
volumes bepa/en voor een groot 
gedeelte het karakter van deze 
ruimte. Deze kenmerken symboliseren 
het concept. 

entreeplein 

glazenvloer 

,' 

Via vier leidingschachten per silo staan 
de technische ruimtes in verbinding 
met de volumes. Via de ringen warden 
de leidingen random verder verdeeld. 



le verdieping 
De le verdieping wordt gevormd door de oorspronkelijke silovloeren van beide silo's. Men 
benaderd de ruimtes van onderen via verscheidene trappen vanaf de begane grond. De 
ruimtes doen dienst als entreepleinen met recepties voor ICCA Breda. De twee entreepleinen 
kunnen daarnaast door hun relatief grote oppervlakte en hoogte goed gebruikt worden voor 
festivals, beurzen, feesten, optredens en andere evenementen in relatie tot ICCA Breda en/of 
het omliggende park. De onderlinge relatie wordt hiermee versterkt. 

De vloeren recht boven de entrees zijn uitgevoerd in glas. Dit om het idee achter de entree, 
het van onderen toegankelijk maken van de silo, consequent door te zetten. Zo ontstaat de 
mogelijkheid om bij de entrees de oorspronkelijke silo's in te kijken . 's Avonds en 's nachts 
zal het licht vanuit de entreepleinen ook de onderliggende entrees verlichten, zodat deze 
benadrukt worden (Fig . 123, pag. 140). 

De entreepleinen zijn vrij toegankelijk voor het publiek en maken de oorspronkelijk 
karakteristieken van de silo's in een pure vorm ervaarbaar. Via een ontsluitingsvolume dat tot 
op de silovloer reikt, waarin ook de receptie is gepositioneerd, begint men aan de route naar 
boven. 
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De openingen in 
bieden uitzicht over 
la ten tichtbundels 
Deze lichtbundels en 

de silowand 
de stad en 
binnenvallen. 
het uitzicht 

ondersteunen de route naar boven, 
naar buiten. Van buiten laten de 
openingen Zien water van binnen met 
de volumes gebeurd. 

tentoo stelllng 

ill 
so°""'"' 

De ringen koppelen de verschillende 
ontsluitingsvolumes aan elkaar en 
maken de cilinder vorm van de silo's 
ervaarbaar. 

Fig. 106: 5e verdieping 

0 

depot 

Door de dubbele wanden met brede 
spouw kan men eenvoudig, in een 
later stadium, de geluidiso/atie 
aanpassen als een functie daar om 
vraagt, zoals bijvoorbeeld in het geval 
vaneen auditorium. 

/ 
Door de grate mate van vrijheid kan 
de gebruiker de route per verdieping 
zeff bepalen. Men kan voorzien in 
een vaste route welke van het ene 
ontsluitingsvolume naar het andere 
leidt, of men creert geen vaste route 
waardoor de ontsluitingsvo/umes als 
kernen gaan fungeren. 

\ .. \ 
personeelsrulmte. 

Op de plaats waar twee vrij indeelbare 
volumes elkaar ontmoeten on ts ta a t 
een brede spouw. Deze spouw is 
uitermate geschikt voor het plaatsen 
en verleggen van instaltaties en 
/eidingen. Ook is er h ier een voeg 
tussen de vfoerelementen, waardoor 
verticale /eidingdoo1Voeren eenvoudig 
te realiseren zijn. Wanneer men de 
volumes bijv. onderling met e/kaar wit 
verbinden, middels een deur, dient de 
voeg plaatselijk opgevuld te warden 
met een kleine vloerplaat. 

' 
' I 

De volumevormen blijven gewaarborgd 
door de constructies en vloe!Velden. 
Zelfs wanneer men a/le wanden 
weghaald blij~ de vorm herkenbaar 
door de kolommen. Wanneer men 
intern van het ene naar het andere 
volume gaat merkt men dit al/ereerst 
aan de dikke wand ( conceptmatig 
twee wanden tegen elkaar) en door de 
voegvu/ling in een andere kleur tussen 
de wanden en v/oe1Velden. 



2e t/m 8e verdieping 
Hier vindt men de vrij indeelbare volumes die zich nog binnen de silowand bevinden . De 
ruimtes op deze verdiepingen hebben dus geen daglicht en uitzicht en zijn erg op zichzelf 
gericht. De ontsluitingsvolumes nemen toe tot drie stuks, meestal voorzien van een trap, lift en 
atrium, welke de grote vrij indeelbare volumes zowel horizontaal als verticaal ontsluiten. Zoals 
bij de miniaturen te zien is, blijft dit principe gehandhaafd waardoor de plattegrond helder en 
overzichtelijk blijft ondanks het concept. 

De ruimtes kunnen door de gebruikers naar eigen inzicht worden ingericht. Het flexibele 
Slimline vloersysteem zorgt voor een grote kolomvrije overspanning en optimale vrijheid 
betreffende installaties. Via de kolomconstructie, die is weggewerkt in de volumewanden, 
worden de krachten van de vloeren afgevoerd naar de fundering. Deze volumewanden hebben, 
door het consequent doorvoeren van het concept, een brede tussenliggende spouw. Ieder 
volume heeft namelijk z'n eigen constructie, omdat de hoogtes onderling verschillen. De brede 
spouw die op deze manier ontstaat biedt veel installatiemogelijkheden en vrijheid. 

De grote vrije overspanning, de verborgen constructie achter een vlakke wand en de 
installatieflexibiliteit zorgen ervoor dat de gebruikers nauwelijks beperkt worden in hun 
creativiteit. De plattegrond hiernaast laat een aantal verschillende indelingsmogelijkheden 
zien. 
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Alie binnenwanden zijn aanpasbaar. 
openingen, deuren en ramen kunnen 
dus aan de wensen van de gebruiker 
warden aangepast. 

\ 

\ 

museumwinkel 

Door de zeefdruk op het glas lijkt 
het gebouw van buiten gesloten. Dit 
maakt het mogelijk om wanden voor 
het glas te plaatsen zonder dat dit het 
aanzicht aan de buitenzijde aantast. 

Fig. 107: 10e verdieping 

De constructie is in deze situatie 
weggewerkt tussen twee aanpasbare 
wanden, waardoor er veel ruimte 
ontstaat voor leidingen. Men 
kan de binnenste wand evt. ook 
weghalen waardoor de constructie 
in het zicht komt en er ook meer 
gebruiksoppervlakte ontstaat. 

\ 

Op de plaats waar twee vrij indeelbare 
volumes elkaar ontmoeten ontstaat 
een spouw. Contactgeluid naar 
naastlgelegen volumes wordt hierdoor 
tegen gegaan. 

' / .. 

kantoor 

wink el 

kantoor 

mo111n1Jn 

......... 

kantoor 

De volumes kunnen naar eigen 
inzicht ingedeeld, aangepast en 
opgesplitst warden. Dit wordt moge/ijk 
gemaakt door de grate kolomvrije 
vloeroverspanningen en het Slimline 
vloersysteem we/ke het verleggen 
van /eidingen en kanalen eenvoudig 
moge/ijk maakt. 



9e t/m 13e verdieping 
Deze verdiepingen komen boven de oorspronkelijke silowand uit. De verdiepingen zijn bevrijdt 
en hebben daardoorveel daglicht en een prachtig uitzicht over de stad. De manier van ontsluiten 
blijft behouden, a Ileen ontbreken hier de ringen en neemt het aantal ontsluitingsvolumes weer 
langzaam af. De opbouw en indelingsvrijheid t.o.v. de lagere verdiepingen blijft gehandhaafd. 
De volumewanden die hier als buitenwanden dienen worden namelijk gevormd door een 
vliesgevel met hoofdzakelijk gezeefdrukt glas. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om achter 
het glas metal-stud wanden te plaatsen zonder dat dit het zicht vanaf buiten benadeeld. De 
indelingsvrijheid blijft op deze manier behouden en de gebruiker kan zelf bepalen waar en wat 
voor openingen hij wil hebben. Dit maakt experimenteren met het licht mogelijk. 
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Fig. 108: Constructie en stabiliteitsvoorzieningen volumes 
Ieder volume heeft z'n eigen constructie en bijbehorende stabiliteitsvoorzieningen. De slimline vloeren warden daarbij geprepareerd om ook te voorzien in 
schijfwerking, waardoor op zich zelf staande stijve elementen ontstaan. De windverbanden zijn zo gepositioneerd dat deze de indelingsvrijheid zo min mogelijk 
beperken. De hoeken zijn daarom zoveel mogelijk vrij gehouden, aangezien dit gewenste plekken zijn voor deuren. 

---~ 

1. 2. 3 . 

Fig. 109: Stabiliteitsprincipe gebouw 
De stijve volumes staan op een enkele scheve kolom waardoor los staand twee vormen van instabiliteit ontstaan, namelijk (1) het kante/en van het volume en ( 2) 
het in z'n geheel omval/en. Het geheel wordt weer stabiel omdat de silowand met ringen de verschil/ende stijve e/ementen over een flinke hoogte bij elkaar drukt 
waardoor deze twee vormen van instabilieit warden opgevangen (3). 



UITWERKING 
CONSTRUCTIE 
Krachten afdracht 
Ieder volume heeft vanuit conceptueel oogpunt een eigen constructie. Een volume bestaat 
daarom rondom uit een kolomconstructie, waar door middel van een ligger de belastingen 
vanaf het Slimline vloersysteem (Infra+ [39J) op afgedragen kunnen worden. De kolommen zijn 
van staal en hebben een ronde vorm om de dimensies ervan in relatie tot knik, dat kan ontstaan 
door de grote verdiepingshoogte, beperkt te houden. Het Slimline vloersysteem bestaat uit 
een betonnen onderfles waar stalen IPE profielen in zijn vast gestort. Deze combinatie zorgt 
voor een lichte, doch sterke vloer, welke eenvoudig grote overspanningen aan kan. De ruimte 
tussen de liggers wordt gebruikt voor leidingen en installaties zodat een verlaagd plafond in 
principe overbodig is. De bovenkant van het vloersysteem wordt afgewerkt met een flexibele 
topvloer, zodat men de leidingen en installaties in een later stadium altijd nog kan wijzigen. 

De belastingen van de kolommen in de volumes worden door middel van zwaar bewapende 
betonen vloer op de onderste verdieping afgevoerd naar de enkele scheve kolom, welke in 
het midden onder ieder volume is gepositioneerd. Deze kolom is eveneens rond vanwege de 
knikgevoeligheid en kent forse afmeting (01800mm) om de belastingen veilig af te kunnen 
voeren. 

Op de silovloer wordt deze kolom precies tussen twee bestaande kolommen van de begane 
grond geplaatst. Op de begane grond wordt tussen deze twee kolommen een betonnen wand 
geplaatst zodat de belasting evenredig naar beide onderliggende poeren afgedragen kan 
worden (zie pagina 110) . De wand doet dus eigenlijk dienst als een grote betonnen ligger en 
dient hier op geconstrueerd te worden. Via deze poeren gaat de belasting door middel van 
de paalfundering verder naar de bodem. De onsluitingsvolumes worden door hun geringere 
gewicht rechtstreeks op een bestaande kolom afgevoerd. 

Stabiliteit 
Ieder volume wordt middels windverbanden tussen de paalconstructie en schijfwerking van 
het Slimline vloersysteem gestabiliseerd. De volumes worden hierdoor stijve en stabiele 
elementen. 

Ieder volume staat echter op een scheve kolom, wat het geheel weer erg instabiel maakt. De 
silowand zorgt ervoor dat alle volumes, door middel van de ringen, bij elkaar gedrukt worden. 
Het geheel kan daardoor niet meer omvallen of kantelen. De silowand vangt dus de horizontale 
krachten op die de instabiliteit veroorzaken. De essentie van de silo wordt hiermee op een 
ervaarbare manier gehandhaafd. 

De openingen in de silowand zijn dusdanig gepositioneerd dat de constructieve werking zo 
min mogelijk wordt benadeeld. Boven en onder een opening blijft een even hoge horizontale 
strook over de hele cilindermantel intact, dit om te voorkomen dat de ringwerking van de silo 
over een te grote aaneengesloten hoogte wordt onderbroken. In verticale richting wordt dit 
ook toegepast om de silo plaatselijk niet te veel te verzwakken. 
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Fig. 110: Plekken reparaties 

De bestaande si/owand vertoont vee/ /elijke reparaties en is thermisch te zwak voor 
een functie als ICCA Breda. Om beide problemen op te vangen komt er een nieuwe 
iso/atielaag over de bestaande wand, welke wederom met cementgebonden stucwerk 
wordt afgewerkt. Het aanzicht blijft hierdoor gelijk. 

best. betonwand 210mm 
best. EPS iso/atie 30mm (1'= 0,035 W/mK) 
best. stucwerk 
EPS isolatie BOmm (1'= 0,035 W/ mK) 
cementgebonden stucwerk 

Fig. 111: Detail thermische isolatieverbeteringen 



BINNENKLIMAAT 
In de huidige staat heeft het gebouw voor een menselijke functie geen aantrekkelijk 
binnenklimaat. Het gebouw is tenslotte enkel ontworpen om suiker in op te slaan. Temperatuur, 
vocht, licht, geluid en luchtzuiverheid bepalen hoofdzakelijk de mate van comfort en de 
kwaliteit van het binnenmilieu. Binnen de huidige silo's is er naast een gebrek aan daglicht ook 
nauwelijks isolatie. De silo's liggen het vlak naast een spoorlijn en het bouwwerk beschikt nog 
niet over de juiste installaties om het binnen behaaglijk te houden. De hieronder beschreven 
aanpak dient het gebouw geschikt te maken voor een menselijke functie, zoals ICCA Breda. 

Thermische isolatie en vochtwering 
Het bestaande bouwwerk beschikt over 30mm EPS isolatie (A= 0,035 W/mK) dat is afgewerkt 
met stucwerk. Dit om vochtproblemen in de silo te voorkomen. 30mm is echter te weinig voor 
een functie als ICCA Breda. De isolatie en het stucwerk zijn daarnaast slecht onderhouden en 
vertonen veel beschadigingen. Stukken gevelisolatie kwamen de laatste jaren geregeld naar 
beneden, wat lelijke reparaties en kleurverschillen tot gevolg had. (fig. 110) 

Om zowel de isolatiewaarde en aanzicht te verbeteren wordt er een nieuwe EPS isolatielaag (A= 
0,035 W/mK) van 80mm aangebracht over de bestaande laag. Dit wordt gedaan door middel 
van verlijmen en pluggen in de achterliggende betonwand. Op deze manier wordt zowel de 
nieuwe als de bestaande laag goed verankerd. De nieuwe isolatielaag wordt vervolgens weer 
met stucwerk afgewerkt zodat hetzelfde beeld als voorheen ontstaat. Bijkomend voordeel is dat 
de doorlopende zaagsnedes, die ontstaan bij het uitzagen van de openingen, hierdoor meteen 
goed weggewerkt en beschermd worden. Ook de "wonden" die ontstaan bij het weghalen van 
gebouwelementen verdwijnen op deze manier. 

Klimaatbeheersing 
Om de juiste temperatuur, ventilatievoud, luchtvochtigheid en luchtzuiverheid per programma, 
( ondanks de indelingsvrijheid), te garanderen is er gekozen voor een klimaatbeheersingssysteem 
met volledig mechanische ventilatie. Dit systeem kan namelijk redelijk eenvoudig aangepast 
of vervangen worden wanneer er wijzigingen optreden, waardoor het geheel tijdbestendiger 
is. De luchtkanalen kunnen door middel van het flexibele Slimline vloersysteem eenvoudig 
verlegd worden. Ook kunnen hier extra attributen aan toegevoegd worden om het klimaat 
in een specifieke ruimte beter te kunnen beheersen. In een tentoonstellingsruimte kan een 
constante luchtvochtigheid en temperatuur namelijk veel belangrijker zijn dan in bijvoorbeeld 
een kantoorruimte. 

De geconditioneerde lucht zal hoofdzakelijk via het plafond worden ingeblazen en afgezogen. 
Er is een grid van ventilatiepunten aangebracht welke afhankelijk van de ruimte-indeling 
aangesloten kunnen warden en daarmee kunnen fungeren als inblaas- of afzuigpunt. Via de 
flexibele topvloer kan men deze aansluitingen regelen. Desgewenst kan er ook ingeblazen of 
afgezogen warden middels de vloer als dit voor een specifiek programma voordelen oplevert. 

Ge/uidisolatie 
De positie van de silo's vlak naast het spoor maakte voor de opslag van suiker weinig uit. Echter, 
voor een functie als ICCA Breda kunnen voorbij rijdende treinen voor enige geluidshinder 
zorgen. Stille binnenruimtes warden gegarandeerd door de extra thermische isolatie die 
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Fig. 112: Positie silo's vlak naast het spoor 

Fig. 114: Akoestische ontkoppeling ruimtes en volumes 

Fig. 113: Geluidsbuffer 
De ruimte tussen de silowand en de volumes fungeert als bufferruimte voor het geluid 
van de naastgeleden spoorlijn. Dit gezamelijk met de grate massa van het gebouw en 
de zware fundering zorgt ervoor dat geluidsoverlast binnen het gebouw geen rol speelt. 

Intern zijn de wanden en vloeren (oranje) akoestisch ontkoppeld van de constructie 
(zwart), waardoor de overdracht van geluid tot een minimum wordt beperkt. 
Tussen de verschi//ende volumes zijn zelfs de constructies gescheiden, waardoor 
de geluidsoverdracht naar een ander volume nog verder wordt teruggebracht. 



reeds benodigd is, maar hoofdzakelijk door de ringen. De ringen creeren namelijk een soort 
bufferruimte, waardoor de oude silowand gaat fungeren als geluidsbarriere. 

De trillingen die ontstaan door voorbij rijdende treinen kunnen ook zorgen voor de nodige 
hinder. Deze trillingen kunnen binnenin het gebouw weer geluid gaan produceren doordat 
gebouwdelen gaan trillen. Gelukkig voorziet het gebouw zelf onbewust al in een oplossing . 
De massa van het gebouw is dusdanig groat en daarmee traag dat het niet of nauwelijks in 
beweging komt door een voorbij rijdende trein . Daarnaast is het gebouw ook nog gefundeerd 
op palen, wat inhoudt dat het afdraagt op dieper gelegen grand i.p.v. op de toplaag welke 
door de treinen in beweging wordt gebracht. Het principe van een zwaardere fundering of een 
fundering op palen wordt ook toegepast bij nieuwbouw naast het spoor. 

In de nieuwe plannen van het gebied gaat het spoor over een fly-over, in tegenstelling tot de 
huidige aarde wal. Een dergelijke fly-over zal gefundeerd warden op palen met daartussen, 
naar alle waarschijnlijkheid, ook een trillingsdemper. Dit in combinatie met de paalfundering 
en de grate massa van het gebouw zorgen ervoor dat de trillingen van buitenaf geen kans 
krijgen. 

Intern bieden de flexibele volumewanden en vloeren met grate spouw veel mogelijkheden om 
het geluid afhankelijk van het programma voldoende te dempen. Men kan in een later stadium 
eenvoudig extra isolatie toevoegen als men een ruimte wil transformeren. Het wegwerken van 
de constructie achter de (ge"isoleerde) wand en de standaard ontkoppeling van de topvloerplaten 
levert veel geluidsvoordelen op. De trillingen krijgen hierdoor weinig kans om door te klinken 
binnen het bouwwerk. Dit geldt ook voor de eventuele overdracht van trillingen tussen twee 
afzonderlijke volumes. Deze zijn namelijk ook grotendeels ontkoppeld, omdat ieder volume 
vanuit het concept een eigen constructie heeft gekregen. (fig. 114) 

(Dag)/icht & zicht 
De werking en het effect van het daglicht en het zicht nemen binnen het ontwerp een speciale 
positie in. Zeals hiervoor al beschreven, behoren deze eigenschappen tot de essentie van de 
silo en het spelen ze daarom ook een belangrijke rol bij het concept. Ze zijn medebepalend 
voor de beleving van het gebouw. 

Het programma is daarom voor een belangrijk deel aan de hand van de behoefte aan daglicht 
en uitzicht verdeeld over het ontwerp. Voor functies die behoefte hebben aan daglicht en/of 
uitzicht is bovenin het gebouw plaats, voor functies waarbij dit niet gewenst of noodzakelijk 
is, is er onderin het gebouw plek. Op deze manier wordt overal voldaan aan de comfort- en 
kwaliteitseisen zonder de waardevolle beleving te benadelen. 

Op de bovenste verdiepingen kan men door het plaatsen van flexibele wanden voor de 
vliesgevel zelf bepalen hoeveel daglicht ze waar binnenkrijgen. Op deze manier kan beter 
ingespeeld warden op de verschillende programma's en gebruikers, wat het comfort ten goede 
zal komen. Door de zeefdruk op het glas zal dit het aanzicht aan de buitenzijde ook nauwelijks 
be.invloeden. De zeefdruk dient daarnaast ook meteen als zonwering welke oververhitting bij 
veel open glas tegen moet gaan. Kunstlicht dient de ruimtes verder functioneel te verlichten 
en van sfeer te voorzien. De gebruiker heeft hier zelf de vrijheid in. 
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DETAILLERING 
Detail 1 - 2 
Deze twee details laten zien hoe de verticaal afgesneden entrees wordt uitgevoerd. Doordat 
de dragende wand van de plint verdwijnt wordt de vloer hier niet meer ondersteund. Dit wordt 
binnen het ontwerp opgevangen door de vloer op te hangen aan de bovenliggende silowand. 
Deze silowand zit namelijk vol met wapening, hoofdzakelijk horizontaal (ringwapening), 
waardoor de wand goed kan fungeren als ligger. Zo ontstaat er eigenlijk een enorme ligger 
van 42m hoog. De vloer wordt gedragen door stalen platen, welke door de vloer heen met 
chemische ankers worden verankerd in de silowand. 

Eveneens wordt er een groot gat in de vloer gemaakt welke van onderen voor inkijk in de silo 
moet zorgen. Dit gat wordt dichtgezet door middel van een glazen vloer, zodat het geheel 
thermisch afgesloten wordt zonder het zicht en de functionaliteit van de ruimte te benadelen. 
Om koudebruggen te voorkomen, worden de stalen hoekprofielen, waar de glazen vloer op 
komt te liggen, middels isokorf koudebrugonderbrekkingen verbonden aan de bestaande 
betonvloer. Deze hoekprofielen dekken meteen de kopse kant van de opening af. De bouten 
die nodige zijn om alles vast te zetten blijven gewoon in het zicht om het industriele karakter 
van de silo's te benadrukken . 

De glazen entreegevel wordt vervolgens strak achter dit hoekprofiel gepositioneerd zodat het 
conceptmatig klopt en het eveneens een geheel lijkt. Achter de glazen entreegevel vinden we 
vervolgens nog enkele kolomen die de verzwakte vloer plaatselijk dienen te ondersteunen. 

Detail 3 
Detail 3 laat zien hoe de ramen in de silowand zijn geplaatst. Het probleem bij deze ramen is 
dat het raam zelf recht is en de wand eromheen gebogen. Daarnaast dient het raam zo ver 
mogelijk terug te liggen in de wand zodat het meer het karakter van een opening dan een 
raam krijgt. 

De openingen in de silowand worden door middel van een grote cirkelzaag uitgezaagd, het 
nadeel hiervan is dat de zaagsnedes doorlopen tot voorbij de openingen. Deze snedes worden 
weer dicht gezet en aan de buiten zijde en kopse kant aan het zicht onttrokken door de nieuwe 
isolatie en het kozijn. Aan de binnenzijde blijven de "wonden" in het zicht, dit past beter bij het 
karakter en de aanpak van de silo's. 

Aangezien de onderkant van de raamopening op afschot moet en het kozijn zich door de 
gebogen wand boven de wand dient te bevinden, komt het aluminium kozijn middels een 
stelblok hoog boven de wand uit. Aan de binnenzijde ontstaat hierdoor een ongelijk beeld. 
Dit is opgevangen door het volledige raam met een stalen hoekprofiel te omlijsten . Dit profiel 
verhult de ongelijkheid en zorgt meteen voor het industriele karakter. Het profiel wordt vanuit 
dit oogpunt daarom ook opzichtig met bouten vastgezet in de wand. 

Het hoekprofiel wordt licht gebogen, zodat het de rondingen van de wand volgt. De flens die 
aansluit bij het kozijn dient echter wel recht uitgevoerd te worden. 
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Detail 4 
De aansluiting tussen de silowand, de ring en het volume wordt in dit detail getoond. We zien 
duidelijk hoe de ring de horizontale krachten van de volumes, middels een staalprofiel, afdraagt 
naar de silowand . De ruimte onder dit staalprofiel doet dienst als leidingdoorvoer. Bij een lager 
gepositioneerde ring, welke niet als balkon fungeert, is er meer ruimte voor leidingen, omdat 
de dakopbouw hierbij verdwijnt terwijl de ringhoogte gelijk blijft. 

De volumes zijn opgebouwd uit een staalconstructie met het slimline vloersysteem. Dit 
vloersysteem is erg flexibel en maakt het verleggen van leidingen en kanalen in de gebruiksfase 
mogelijk, wat de gebruikswaarde logischerwijs ten goede komt. Deze leidingen en kanalen 
vinden aansluiting op de hoofdleidingen en kanalen in de ringen. 

Ook de verschillende wandtypes van de vrij indeelbare volumes zijn in dit detail goed zichtbaar. 
Zo zien we binnen de silowand een lichte scheidingswand welke de constructie verbergt en in de 
toekomst eenvoudig aangepast kan worden. Deuren, ramen, meer geluidsisolatie, leidingen, 
stopcontacten, etc. kunnen hier dus eenvoudig toegevoegd of verplaatst worden. Boven de 
silowand zien we dat de lichte scheidingswand plaats maakt voor een vliesgevel met daarin 
goed isolerend wit gezeefdrukt glas (op een enkele zichtstrook na) . 
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Detail 5 
Dit detail laat de onderlinge aansluiting tussen twee vrij indeelbare volumes zien. Conceptmatig 
worden hier dus twee volumes tegen elkaar aan gedrukt. Er is duidelijk te zien dat beide 
volumes een eigen constructie hebben. De brede spouw daartussen ontstaat doordat het 
concept consequent is doorgevoerd. Wanneer een van de twee volumes namelijk vanuit het 
concept verdwijnt, komt er aan de andere kant van de constructie (in de huidige voeg) ook een 
wand, zoals in detail 4. De spouw ontstaat dus eigenlijk doordat bij beide volumes de buitenste 
wand is weggelaten (incl. tussenliggende zichtvoeg van lOOmm). Deze spouw kan nu warden 
gebruikt om eenvoudig leidingen door te voeren. 

Wanneer men beide volumes middels een deur met elkaar wil verbinden, dient er dus een klein 
vloerelement over de spouw geplaatst te warden. Dit element komt dan op de constructie van 
beide volumes te liggen. 

De constructies van beide volumes warden echter ook op een aantal plaatsen horizontaal met 
elkaar verbonden. Dit om te voorzien in de stabiliteitsvoorziening, welke ontstaat doordat alle 
volumes tegen elkaar warden gedrukt binnen de silowand. Deze verbindingen warden echter 
wel zoveel mogelijk akoestisch ontkoppeld. 

Het slimline vloerpakket voldoet in principe in de standaarduitvoering (links) eenvoudig aan 
de huidige gangbare geluidseisen. Wanneer in een ruimte echter een erg geluidsproducerend 
programma komt, zoals een auditorium, kan een akoestisch plafond (rechts) en extra isolatie 
in de wand uitkomst bieden . 
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Detail 6 
Detail 6 laat de onderlinge aansluiting tussen een vrij-indeelbaar-volume en een 
ontsluitingsvolume zien. Het ontsluitingsvolume bestaat uit een staalconstructie met daar 
overheen een glazen vloer welke ondoorzichtig is, maar wel daglicht doorlaat. 

De constructies van beide volumes zijn horizontaal gekoppeld door middel van twee U-profielen, 
wederom voor de stabiliteit. De U-profielen doen oak dienst als zichtvoeg tussen de volumes 
en fungeren daarbij oak meteen als opleg- en aansluitpunt voor het vloerelement en de lichte 
scheid i ngswa nden. 

De U-profielen en het kleine vloerelement onder de wand krijgen een donkere kleur, zodat er een 
duidelijke zichtvoeg ontstaat tussen de overwegend licht gekleurde volumes en constructies. 
Hetzelfde gaat op voor de flexibele vloerelementen, zoals getekend in detail 5. 
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Fig . 119: Eindresultaat - zuidzijde 



CONCLUSIE 
De vraag hoe je een bijna-monument tijdbestendig kan herbestemmen stond centraal 
binnen dit project. De aan/eiding en tevens de casus we rd gevormd door de suikersilo 's 
in Breda, welke door te weinig gebruiksmogelijkheden net de monumentstatus 
waren misgelopen. De geplande sloop kon hierdoor niet warden tegengehouden. 
Aan de hand van deze casus is een antwoord gevonden op de onderzoeksvraag. 

ONDERZOEK 
Het draait bij een tijdbestendige herbestemming om twee waardes, namelijk de emotionele 
waarde en de gebruikswaarde die gezamenlijk voor bescherming tegen sloop zorgen . De 
emotionele waarde zorgt voor bescherming tegen sloop op de lange termijn, terwij l de 
gebruikswaarde voorziet in de bescherming tegen sloop op de korte en middellange termijn. 

Het is dus allereerst belangrijk om duidelijk in kaart te brengen waardoor de emotionele waarde 
van het bouwwerk wordt gevormd. Dit is de essentie en is cruciaal voor de bescherming op 
de lange termijn. Deze essentie dient binnen de herbestemming zoveel mogelijk behouden te 
blijven, zodat de emotionele waarde in de toekomst kan blijven stijgen. Al les wat niet bijdraagt 
aan deze essentie kan aangepast of verwijderd worden om de gebruikswaarde te verhogen. 
De basis die hierna overblijft vormt het startpunt van de herbestemming. Er ontstaat hierdoor 
meer vrijheid om een geschikte herbestemming te vinden en te realiseren. 

De gebouwen zijn meestal in hun basis nog erg specifiek, waardoor het lastig is om het gebouw 
geschikt te maken voor meer dan een functie, zoals dat bij nieuwbouw wel vaak gebeurt 
als men een gebouw tijdbestendig wil maken. De kans bestaat dus dat de functie ooit weer 
verdwijnt. Wanneer dit gebeurt, moet het gebouw emotioneel waardevoller zijn dan dat het 
nu is. Op die manier kan het op dat moment genoeg bescherming bieden tegen een eventuele 
sloop. De toegevoegde gebruikswaarde is dan namelijk alweer langzaam afgenomen. 

De functie neemt hierdoor een prominentere plaats in dan normaal en dient zelf in zekere mate 
tijdbestendig te zijn om de kans op voortijdig vertrekken of verplaatsen te verkleinen. Dit kan 
bewerkstelligd worden door een functie te kiezen die: 

• een sterke binding aangaat met het gebouw, de stad en zijn bewoners, waardoor de 
functie specifiek op die plek in dat gebouw wordt verankerd; 

• profijt heeft van het bijzondere karakter van het gebouw, of er in ieder geval geen 
problemen aan ondervindt; 

• participeert in een stabiele markt, zodat de behoefte aan de functie niet snel zal veranderen. 

Het doel van de herbestemming is om het gebouw tijdbestendiger te maken. Dit gebeurt 
niet alleen door de essentie te behouden en gebruikswaarde te creeren door de overbodige 
elementen te verwijderen en het gebouw opnieuw in te delen. De essentie moet zoveel 
mogelijk benadrukt worden zodat de kans groter wordt dat de emotionele waarde blijft/weer 
gaat stijgen. Daarnaast dient geprobeerd te worden om het gebouw een nieuwe betekenis te 
geven, zodat er eventueel ook nieuwe emotionele waarde kan ontstaan. Vanuit de case-study 
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Fig. 120: Eindresultaat (opengewerkt) - zuidoostzijde 



zijn hiervoor de volgende handvatten naar boven gekomen: 

• kies voor een functie die aansluit bij de ambitie van het omliggende gebied of de stad. Als 
de nieuwe functie iets betekent voor de omgeving, zal dit een positief effect hebben op het 
beeld van het gebouw; 

• zorg dat de functie of het ontwerp een binding aangaat met het omliggende gebied of de 
stad . Wanneer het gebouw een prominente plaats inneemt binnen de maatschappij komen 
meerdere mensen ermee in aanraking, wat het besef van het gebouw en zijn betekenis 
zal vergroten; 

• kies een functie die de omgeving of stad iets (nieuws) te bieden heeft. Dit zorgt ervoor dat 
mensen er blijven terugkomen zodat de binding met het gebouw sterker blijft; 

• maak het gebouw openbaar toegankelijk, zodat de mensen het gebouw en het bijbehorende 
verhaal beter kunnen beleven en begrijpen. Dit komt de waardering ten goede; 

• neem het gebouw en de functie op in een toeristische route of kaart zodat het draagvlak van 
het gebouw wordt vergroot. Toeristen gaan het gebouw dan duidelijker zien en herkennen 
als een belangrijk onderdeel van de stad en zijn verhaal; 

• benadruk met het nieuwe ontwerp de essentie van het bestaande gebouw, zodat de 
betekenis en werking van het gebouw beter te begrijpen wordt, maar bovenal begrijpbaar 
blijft in de toekomst; 

• maak met een goed ontwerpconcept een duidelijk statement gerelateerd aan het gebouw, 
de historie, de omgeving, e.d. 

De gebruikswaarde die bij de herbestemming ontstaat, is meteen ervaarbaar en zorgt op dat 
moment direct voor de benodigde bescherming. De gebruikswaarde kan in de toekomst echter 
niet verder stijgen en zal op den duur altijd af gaan nemen, omdat de gebruikte structuren, 
installaties, en typologieen e.d. verouderen. Het doel is dus om de gebruikswaarde zo langzaam 
mogelijk te laten afnemen, zodat de emotionele waarde voldoende tijd heeft om aan waarde te 
winnen. Vanuit de casestudy kwamen hiervoor de volgende punten naar boven: 

• omdat het bestaande gebouw vaak erg specifiek is, is het onmogelijk om het gebouw goed 
aanpasbaar te maken voor meerdere functies, zonder de emotionele waarde (essentie) 
teveel aan te tasten. Het kan daarnaast ook resulteren in een halfslachtige oplossing 
voor alle verschillende functies, zonder dat een van die functies echt goed tot recht kan 
komen binnen het ontwerp. Beter is het dus om bijna-monumenten goed en aanpasbaar 
te herbestemmen voor een geschikte functie; 

• geef de gebruiker zoveel mogelijk vrijheid om het gebouw naar eigen wens in te richten en 
aan te passen, zodat binnen het gebouw naar oplossingen gezocht kan worden wanneer 
veranderingen gewenst zijn. Hierbij kan gedacht worden aan grote vrij indeelbare open 
ruimtes, flexibele vloersystemen voor de installaties en wan den welke eenvoudig verplaatst 
kunnen worden. 
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Fig . 121: Eindresultaat - zuidwestzijde 
Fig. 122 : Eindresultaat - noordoostzijde 



SUIKERSILO'S BREDA 
Hoe zijn de suikersilo's als bijna-monument tijdbestendig herbestemd? 

De eerste belangrijke stap was om in kaart te brengen waaruit de essentie van de suikersilo's 
bestond. Welke eigenschappen maken van het gebouw een silo? Wat maakt het bouwwerk 
waardevol en uniek? En welke eigenschappen houden het verhaal van de silo's in stand? Vanuit 
de analyse kw amen hiervoor de volgende vijf aspecten naar voren: 

• een orientatiepunt / landmark binnen de stad 
• het gesloten, schaalloze en krachtige karakter 
• de cilindervorm 
• een opgesloten karakter aan de binnenzijde (gesloten gevel + gebrek aan daglicht) 
• het constructieprincipe 

Deze essentie vormde de basis en diende dus zoveel mogelijk behouden en geaccentueerd te 
worden, zodat de emotionele waarde de kans hield om verder te blijven groeien. Elementen 
van het gebouw die niet bijdroegen aan deze essentie zijn verwijderd om meer gebruikswaarde 
te creeren . Hierbij kan gedacht worden aan de elevatortoren, de concentrische ringen en de 
aangebouwde technische ruimtes. 

Vanuit deze basis is er gezocht naar een geschikte, maar bovenal tijdbestendige functie. Dit is in 
deze casus gevonden in een functie die bijdraagt aan de ambitie van de stad en het plangebied 
om een completere, evenwichtigere en internationale stad te worden. Het sociaal-cultureel 
imago van de stad moet volgens Breda namelijk breder en meer gedifferentieerd worden. 
ICCA Breda doet precies dat, doordat het de versnipperde en ondergrondse hedendaagse 
cultuur zichtbaar en vindbaar maakt. Daarnaast gaan de silo's met ICCA Breda onderdeel 
uitmaken van een cultuurhistorische looproute die het verhaal en daarmee de groei van de 
stad vertellen. De silo's, als iconen van de industriele periode, en de nieuwe functie worden 
hierdoor stevig verankerd op die plek in de stad. 

ICCA Breda is verder openbaar toegankelijk, heeft een toeristisch karakter en heeft Breda 
iets te bieden. Hierdoor zal er eerder een betere verbinding met de stad tot stand komen, wat 
vervolgens weer een positief effect heeft op de waardering en dus de emotionele waarde van 
het bouwwerk. Het gebouw met de nieuwe functie gaat namelijk weer iets betekenen voor de 
stad. 

Vanuit deze functie, de essentie, het probleem en de route is het concept Escape ontstaan. 
Ontsnappen vormde namelijk de rode draad binnen deze casus en kon met dit gebouw duidelijk 
als krachtig statement gevisualiseerd worden. Ontsnappen gebeurt namelijk ergens aan of uit, 
waardoor er een duidelijke relatie ontstaat tussen de oude en nieuwe situatie, het verleden 
en het heden. Ontsnappen symboliseert dus een overgang of een verandering: die van het 
gebouw, het gebied, de functie en het stedelijke imago. 

Binnen het ontwerp is dit concept vertaald naar een vorm waarbij de ingeklemde en opgesloten 
inhoud van de silo's naar boven ontsnapt. De bovenzijde vormt constructief en gevoelsmatig 
namelijk het zwakste punt van de silo. De inhoud wordt in verschillende solide volumes omhoog 
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Fig. 123: Eindresultaat - Licht door glazen vloer 
's Avonds en 's nachts worden de en trees, d. m. v. de glazen vloeren, geaccentueerd door het licht uit de silo's 

Fig. 124: Eindresultaat - Bovenste ring als uitzichtpunt / gezeefdrukt glas 
Fig. 125: Eindresultaat (opengewerkt) - receptie onderin ontsluitingsvolume 



gedrukt, zodat de voor een ontsnapping benodigde dynamiek ontstaat. Van binnen wordt dit 
concept in de relatief gesloten en donkere ruimte verder benadrukt door een zoektocht welke 
geleid wordt door het daglicht van en uitzicht op buiten (ontsnappen naar het licht). 

De volgende stap binnen het ontwerpproces om het gebouw tijdbestendiger te ma ken, bestaat 
uit het benadrukken van de essentie. Binnen de herbestemming is dit gebeurd door a.a. de 
volgende handelingen: 

• het plaatsen van scheve kolommen onder de volumes, zodat de constructieve werking van 
de silo's beter benadrukt wordt; 

• het plaatsen van ringen tussen de volumes en de silowand, welke eveneens de constructieve 
werking benadrukken, maar daarnaast oak de cilindervorm beter ervaarbaar maken; 

• het maken van enkele openingen in de silowand, waardoor het concept en daarmee het 
krachtige karakter van de silo(wand) beter zichtbaar wordt. Deze openingen zorgen tevens 
voor een du idelijk contrast, waardoor oak het donkere en opgesloten karakter van de silo 
extra opvalt; 

• door de ontsnapping aan de bovenzijde wordt het gebouw door de extra hoogte een nag 
prominenter orientatiepunt binnen de stad. 

Al deze bovenstaande punten en het concept hebben dus een gunstig effect op de emotionele 
waarde. De ontsnapping maakt het echter oak mogelijk om op een verantwoorde manier las 
te komen van de waardevolle, maar gesloten gevel, zodat er ruimtes kunnen ontstaan die 
wel profiteren van prachtig uitzicht en veel daglicht. Een belangrijk aspect, aangezien het 
tekort hieraan voor een groat gedeelte de lage gebruikswaarde van het oorspronkelijk gebouw 
bepaalde. Meer gebruikswaarde is vervolgens ontstaan door de gebruiker zoveel mogelijk 
vrijheden te geven om het gebouw naar eigen inzicht in te richten. Dit d.m.v. bijvoorbeeld 
grate vrij indeelbare ruimtes (volumes), een flexibel vloersysteem en verplaatsbare wanden. 

De combinatie van dit ontwerpconcept, het bijzondere gebouw, de voor de stad belangrijke 
functie en een cultuurhistorische route zorgen voor een sterke tijdbestendige verbintenis met 
de stad. Alles wordt aan elkaar verankerd waardoor de benodigde bescherming ontstaat om 
dit stukje cultuurhistorisch erfgoed voor een lange tijd te behouden zonder de essentie van de 
silo's te verliezen. 

SLOTWOORD 
De hiervoor beschreven informatie in combinatie met de casus kan als leidraad en voorbeeld 
dienen voor toekomstige bijna-monumenten . Het biedt inzichten en bruikbare handvatten voor 
gebouwen waarbij men niet zo goed weet hoe het aangepakt moet warden of wat i.iberhaupt 
de mogelijkheden zijn . Hopelijk kunnen hierdoor in de toekomst meer bijzondere, unieke en 
beeldbepalende bijna-monumenten ontsnappen aan de sloop. 
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